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 تاشامتنوزس هی. ات
 و*> سبب :نا رتا«اناوان

 3  يتم سبروم هلامشحا هک تسا كن
 یناتسمز نااسرر
 دمآدهاوخ هنر

 یلع یا فورعء هشیپ راه

 اروت هاب

 یور ز ربل اامنیص

 زا یرود اهتدم زاسپ - نوزعب
 سیب نیارد - نارهت ی ره طعن

 و رک دهاوخ تک رش

 تیقف و«
 فورمم هشیب رنه «نامرآدو

 تشرررا ریخا, عام رجشرد نافوطو
 هک تساهوروآ هلعص یور صسب

 دراو مان دیماومی»
 ی هقباسبب تیفف وم ,سبپ نیا

 فرط زا ناسءهرآ و هدرک تک ۱
 ریدقت و نی وش روم نالپک راهنانا ]
 تسا هتف رک ارف

 ترفاسم
 ووهشمهشی راه بایفور مناخ

 ناتسلگن ار ناما ًاب ترفاسمب ماثقا
 , بسا

 .ژاب زا سپوراورطنرو يو
 ٌةسيهت یمابق اصغد داراب شک
 هتشرف و ناشیاملیف نرخ آ .ذنک
 -راک مظعا تمسف هک تسا 6« یلعد

 لاسما زا اپ روو هتفاپ ها شب
 , دهبهآوغ اوغ هوادشبام

 رخ دهاوجن

 دشدهاوضا رگتم «ابنس هوانسو «هب[ هتفه یزاس روارک و
 همت رد
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 اب فراص تساتسب /

 روم دعاوخ

۳ 
 هعرزه لیلب

 ب یتسجهدیچم یاقآ راهظاقبط

 شیاش یارپ مهعرزم للب» ملبف
 رازسه (۷ملبمب یوروشر وشک رد
 تساهدشم هتغ ورف ناموت

 نسیل وا مسا رمزد تسارارق
 یتصمدیجم یافآملبف شیامن بش
 رله ژارگیو یضعب و انیم ملاخو
 تک رگ رو زم ملبف ناکشیپ
 ,دنب ابن

 س هراتم ۳۳۳۹9

  هراع راشتتا خبرا-

۳ 
 ریس دحگن

ِِ 

 هاصاج لضسو یر وک وس اب

 راو رس ٩ هتک ۱٩۹

 و ی ۳ و ی و ی ی

 یرارف سورع
 بوکس مس ملسف نیتخ

 ملسیف سرای رو هک ی نارپا یکنر
 تساهغس وو یارزاو ووشیم هیهت

 هقبرسطب ] هایح و دیفس یکی
 یلاجن انس روش و دشی امت یا رب ( یلوصم

 هنته پوکسایشیس هورپ دقاق
 هک یگنر پوکسانح یرکیوو
 < بوک ارثوا و هسق رطب
 هتسن .دوشبم هیت نهان
 پاچ یارب , ماتا زا سب مود

 جی وی و دسر

 ناهیک تخاسیگن رروارگ  لایر ۱۰هرامشکت

 ه«واتسرق نانلآاپ ناسلگنا ررشک
 هش دهآ هح

 وام آ هیهت
 تروزب تاسوض زا یک

 یراسم]هب یناع وضع«

 یاصهبمز ر درو دوجوب
 نآ رامآ ودراد .تب رب یناتیس
 ارد یتسوزرتغروطب هک
 او رارف ملف ناک هک

 دراو رابخ

 ووگیم هو

 دهاوخیمامنهاو هل رب اهنآ یارب
 وب

 :نامزاسنیا نتلوب نیموسرد
 وام ]نا ین رجب مجار لاو تا خاتم تفناب ۲
 همدش هوارراشتت

 یاهملیق نادسشالع وادعت رب
 مدش هناح اتص زر ٩ ۳ ر؟ ییاعب رعا

 4 دم زد ۸ یوصارف .یاهلق ز
 ییتصهدهتکیم نیر نیاسزا شیب
 رو, یضت و- ملیف
 تسا هتشاو

 4 ۲ یدنه یابی
 رو هاو ,تسر زاا رروخ نادنغالع

 یماعالطا زیتاهماف ریاس سوصح
 تسا می و رگ ح رد

9 
 وله نف میطت روظنم + ییصالک
 و رهونز یا هدع و تس مو وعت یگشی
 ووب زمیاهمالک رد تک رش یا ربار
 دریهبیع

7 
 ۳9و رم

 مبق ر ع رهاخ رتک و .نابیاق [ یا رمیب
 ینهبس نیسح و نایکییاخ نوماس
 ساق ملیئزا یلاهنسف هپهت تبچ
 ترتبق ات .يولبپپ رهن " تشهب
 دشکیم

 ماک تک رخ
 ل# هک ی ءزانم زالع یافآ

 «می رو یرار ریملبف تک ر غ ءاضعا
 لات اپ |رهچسم .تسارارف «ووب
 مشی زا تبعنبا و هتک ترفاس
 زا هشن رابع هک کر خ نیا سضوع
 هتتعوه رتسک و هلو رتک و ناباتآ
 دیک ادنچ قوم .يناخ و يسوک
  زهحنصر ره . تسا
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 وات رطدصر ۷ <

 نس رد

 ث
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 دزاودوو نوج
 وع یروج رامو

 تک رشاب رتزاو لوصم

 -ودنارب نول رام :تک رشاب سکوق

 تفیلک یرمکتت و

 یلاءدوفام «یژ یّر»
 ریام 9 دب دج ملسف

 كرزب دنمرنه ینادرک راکب هک

 تک رش اب "و < یلسی« تننیو و

 - هیلاوش سیروم - نوراک یلسل
 فرطزا تساءدش هیجت نادوژ یئول

 هلجمدقتنم <نسن ورب زا راچویاق
 قوفام» هجرد دلارهرچکبپ نشو
 تفرک «یلاع

 یارب دوب یک رزبتیقفوم نیا
 راکعاش الق هک یلنی تنش و

 رد یئاکیرآكي» نوچ یکرزب

 ووشیم هتفگ : وب هوومن هیهت <« سب راپ
 ۱۹۰۸ لاص یاهراکساز| مایف نیا
 یهداک ۲ فرطزاو هدنان بصنیپ

 ی یاهروذک یتامنیس یاه

 . دش دهاوخ لا.قتسا

 یاههراشرد ملیفنیا یسررب
 یاهملیف یسررب > «دفصرد هدنیآ
 دهاوخ ناکدنن اوخ رظن زا < ۸

 !یدراهیدنآ-ینوریکیه
 هاتوکدق هشیپ رثه«یندریکیم»

 لد دد یگید رابکیفو

 ۱۳ دا

 أ 1 و
 ما ۱ ۱

 1+ 3 ۱۰ ۳ 2 رص ل :

 هم

 ۱ یف 7
 : تا9 رگ دیفس هام كر « گز ( ار روت رآد>ر وت

 دش رضاح هرخالاب ایلاتیاباذجهداتس یزولاپ انایسول
 ۱ انایسول بد زدناکنا كءارروترآ ینایمک تا رتنک تحت

 مسبت ابهک تسا یدیدج یسکسو پاذج دنمرته ناگ راتس زا
 ات ایسول سیم یاهملیف زا-دیاب ریم سک رهفک زا لد شیابیژ
 وتسن ندرمیارب یتقو- رتخد تفهیاباب - امتقو_ناوتیم
 یناک داتس زایز ولاب ائایسول-درب مائار درابی«ناراب هرخالاب

 نادادفرط ناوچ هق هقبط نیب و هدومیب هلاسدص .دقتکب هک

 .. تساهدروآ تم

 رواراک «یدراه ینناد
 1 رهش حواب |
 دش دهاوخ رهاظ امر تب 2 ۱

 میدن و یابی یر ءایملىف یر-زا
 ید»
 كل, و تسا هدش مواد

 . عالم ید : و
 ک داونا

 رتکارک نبازا تا ی
 ایفتسا ردشاکی رءارد یدابذ ل

 ِنس سا
 طب رب ام نپ ودلک و رت# ین

 رکیورابکب لابقتسا نیمه

 [ اریدن ]و هب موسو+یدرا۵ یدن آ
 دیامشیم حوت بیم هناغب

 اک و

 ورک راک < خوک دراوه >
 داد دهاوخ ماجنا ارملیفنیا

 راصتخاب رابخا
 سحروج « 2

 رک طسوت هک نرادمان < هب یو

 دفاوخ یراو ربملیف كب زکمرر اییملک

 اهورکیارب یتقو د هب هوسوم
 هاب رک یدن ]تک رشاب هک «تسیث
 ارام ضرعمب اکی رما رد هدش هیپ7
 .دش هتشاذک

 لب (ناکدرمو ناکنه رب »+۰

 /راو یاپک رو هک تسیدیدج
 لود رب ار فیلک - يرودل"] تک ر

 دودیم هیجت یسام دن ومبر

 رد < درو وا ان د هم«

 انس اتناکمو هب موسوم یدبدج

 آ دوم دهاوخ تک رش

 آملیف (زویدرءادد هم«

 لراک لای را۰ - رب رک یراک

 ۱ 6/دها تخرد د هب موسوم
 + دومن دهاوخ ین ادرک راک

 ۳6 کیلو راک اد ۰
 آ هام رد «كسورعهچبو مایف
 ۶ ار« ءزجم د ملبق لوالر

 ك تف رک دهاوخ

 ۳ ددآ د یککپ زکس مایف ۰
 رد شیامت هم لوا هتفهرد ارفناس

 دق شورت رالورا ره ۷ ۰
 ۱ تسکشار هتفه یاهءلیف
 د نت هراتس تک ش
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 او و ۱ مو ی 
 تسن را... رانکاد-سیل رک یل ول. كيدا-سا ۳ ۱د ووروس

 دلاز ود زمی> ایل تاج

 تا یلدوانیسک ام دین - كلفا ر دا 9 , | لر

 د -رجیلفد اچی د:ناد را د رس رب ی رج :ه دانگ , و یا
0 3 ۱ 
 ۹ أ ۰ مار ینکت-میامنیل لو لاشدامنسب وا

  یتسیت رآ دتن ان وب یئایع؟ هدننک شب. رلاک

 و و . دباممش هندقالع رکی هکسب .تعتس اناکر وم و كب را ۸ ۳
 الباب .حاووقارب ینبم,اردوخ لوف دناوت یمن هک دنک یم سح اناک روم ۹ ۱ ۱ 9 ۳

 ۳ ِ رد 9 ۳7
 ور داف هیراو ووشیم بارخ ر اثار یتشف هم یل رج رو هن تب مهب

 منکر یکتسد ار یلایدد نادرو هتسورس « تل 1
9 ۱ " ۳ 

 ارزو رباسو.+ دو رب البا یولجب هک دهدیهروت-ورانک ار هو مجاهن وتراغعارب ار یلابرد نادزدررانکار , تربکیا 3 اسب
 یا رب هک اراناک اتییکشا لو
 ارم

 2 ۳ اگ »ی 1 ۳ روم یلایرد نادزو . دنکیم یلابذهر ن
 هه نفیم شیپ تاک زوم .تاجن ر یئاهر یاربار یئابرد

 دن وزویم تا ریم زاب و جادو 9 1 زا یا رب هک د شک یم هشقن راتیا

 ور الیادزت دل الب اوز هردز و اهباوت شف
 :ماتاعو



 ریخآ هتنه رد هی روطتابه

 مدیناسر مارک ناک دنن | وخعالطاب
 هیسوم دنچ هنشلگ هام و یکب رد
 یلعف یاهوبروتسا رب یزادرسلف

 دیک هر وزفا
 - و»ووکر لاس دن زا شب

 اهیلع یامنیسرکید راب یکروخ

 یدنقالع دارف | وو ریکیعین |>وآوجغب
 دن ریکیم روا !ریتیلاعف ارنیارع

 ردهک یصاخش) همهب ناوتین هچرک
 دل اهدشیئامنیسزاک ورا و رخاروا نیا

 تسادعلاصارابن ]و تشادناتیمطا
 ین ادننالعنآ وتیمنایمنیارد اتهمم
 مباهتف رگ میصت ام .ورک وجتسچ ار

 یاهوب روتساژا یکی هتفهره چی رفت

 یکن و کچ و يفم» |زسیصاتل ادیدج
 عالطاب ارث[ ,ناکدش ادیک تیلا
 هنقه نپا رد .. میناسرپ نادننقالع

 اییو سیساتل ادبدج ویووتسا غارس,
 نانک راک ابكيوزتزاو میورپم ملیف
 . میوشيمورب ور نآ

 هتشذگهامکی رد ( ملیفاید]

 ی >> ۱

 سیسان امسر۳۷ هامریت لواروینمب

 تشاد مالعا ار روخ تبروجومو

 مانب یصعش ةبامرس ویروتسا نیا

 هدش حونفء هوازمظا نیسح یا

 هداژمظانیاف ]اب هک یساعترو .تسا

 متساوخ ین اعالطاناشب ازا هشلصاح

 یوبووتسا هک تشاد نابظا یو

 لاح ردام سیسانل ادیدج و جوک

 هانا > ناونع تحت _ینلفرضاح

 هژوس+ دراو هیهت تسد رد «لامش

 «ناک درز آ و بانک زاابب رقت مایف نیا

 یکسوپاتساد اناوت هدنسیونا رثا

 اب ارویراتسناتسار بلا هدشهتفرک
 مباهدادقسطت نامروخروشک طیحم

 راکیاچ نارتخد یکدنژ اب ارن7و
 . میاهتخاس قیطنم لابش

 دیدجملیق نیا مياهدرک یمسأم
 هیهت یدیدچ ناکشیپرنه تک رشاب
 تایصوصحزا یکب دوخ نیاو دوش

 یادم بیترت نیافب . تصا امراک
 نون یاهق وذ هک دمدهاوخ روجوب

 ناکشیپ رنه اتمیش و دپای شرورپ

 . دب ] ووحوب یاهراآ

 هک تسارا ودما وب رونسا نیا

 یردوتناکشیپ رته مدنی آ ررعت اوج

 , دهدب یموب یامنیس لی ر»ت ار

 دش لاوئس هرازمظان یاقآ ذا
 لوس ملیت "هیت زاد

 نونک )مهزا ۰ میثک غ و رش(سرافجیلغ
 طسو" زن ملیق نیا هیت تامدتم

 و ووشیم رطاح وب ووتسا نانک راک

 یاهب آ رگید هامود ات یوهلامتحاب

 دو منی رودیولچ زیت سراف جیلخ
 دن روم راهظا هدربمات یاقآ انش

 یاههنحص رتشی ام لوس« نیا وا
 رسءهار یی لاش تاحفصرد نآ

 یولهپ ردنپ و تشر  ناجیفد]
 ثعک هاو یراد ربمایف

 یب ونج تاحفصروژیا مودملبف

 سراف حباخ و رهذم رخ و ناداب ] ینعی
 ددرکیم یرادربملیف و هیپت

 هیهت تسا راو دیمآ وب ووتسا
 راغتفا جوع دناوتب ملیف ود نبا

 و, دوتساناثک راک خب ردیب یاهتیل اعف
 ووشب

 ناگشیپ رثه .ورومروءدازمطان
 نیا رو هک دنتفگ لامش هناسقا ملیف

 مدش رک ذتم البق هک روطنامه مایق
 دن |هورک یژاپ یهیدج ناکشپپ رت"

 دیها مناخ ام ملیف لوا هشیپ رنع
 یدمیمتاذم

 سیال در دجج هی رود دوتسا هلو

 یو ریم ابوراب تاضوک رتکو

 نآرهن یئامنیس لاویتسف یرازگ رب
 رخ هنزگ كينکمت هب مچار دمب

 1 نا ۶ لو هک نتفک هدازمطظان یافآ و
  یراوربءلبث نجب ر ووو دیا رادسیس

 ر پاپ لپبف ملیف یکینکت روما و میتسه
 قررروتسادنچ رد قو ما رادص و روهط
 رر . دنامر میهاوخ , ءاج اب زپجم

 نامتخاسویروتسا نیا كير زن ههنیآ
 رهزا هک رگ دهاوخ انب ار یدیدج
 لبمائاروپ زوتسا كی تاجایتحا رظن
 مو ملی یوق لامتحاب و دیابت
 هببندیدج نامشخاسرر امیوب وتسا
 ,.دش دهاوخ

 روت هفاضا ویدوتسا سوم
 یتسرپرس و یرادربلیف روما هک
 رالاسیاق آ ءدوع « ون دونسا یئف رومآ
 سباربخا ناشیا شوک ادیت

 ابورا هب ههامدنچ ترناس« كيزا

 6رادربلیق هنبمز رد ینامااطمو

 میرا ردیماامو دن |هتشک زاب نا ریاب
 رد هدرپمان تاقیفح" و تاعلاطم

 هدش مفاو ر وموب وونسا راک تف رشپب
 سرا یاهملیف یارب دنناوثب و
 دن وشهنخآذش یاهدن زرا راد ربلیف

 مظال یافآ هکنارا همناخرد
  دششاذگ امرابتخ ارد یتاالطا هراز
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 ناشیا میدرک زر و هورج
 قم مار رد هک ای
 قیفوت دنشوک هاب اف
 دشیامن لا

 دشلصاح عالطا هتفه نیارر

 و ربدع ناشوک رتکو یاو۳ ۳

 یدوزب ملی سراپ وی هوتسا نسزب

 دون دنیهاوخ . از رزاب 0
 اب هتشذگ هته رد تبسانم م

 ناشن وفاسم تلع و متف رک ساب نیو"
 ابوج یئامنیس راک رظن هطعقن زا ر

 مبدش
 راهظا ناشوک رتکد یاف]

 ملیف سراپ یویرونسا هک دنتشار
 امشبس ملیفدنچ هیهن راکب تسو |ریغ|
 تكشیب و تسا هدش یگن رپوکس

 یلارب|یاهوبروتسا تب د ودحمزونه

 هوادن ار یگنر ملجف هیبت هزاجا
 هصسوم هک تسا مزال تله نیپب

 سوپ ووتسا زا راکنبا یارب ملیفسراب

 رتک و . دبلط یراب یلابورا یاه
 روخ تانایب هلاند رد ناشوک

 لاسحاب رکیو هتفه ان نم + دوزفا
 هوومل ع ورش اروخ"ترفاسم یرف

 سیلگناوایلاتبا هسنارف یاهروکبو
 یاهروشک رد و درک مهاوخرلم

 و وبروتسا تیوقت تپچ هوربمات
 یاهویروتسا تدیاس نینچه
 یدتارک ادم ملیف سراباب یئابورا

 رفس نبا رد . دووآ مهاوخ لیج

 لئاسویرب واقم درک مهاوخششوک
 نارباب و یرادبرخ یکیلکت زوجم
 رد میناوتب هلیسونیدپات میام لمح
 انیسوگنر ملیف هیون تیج هنبآ

۸ 7 
۳ 

 میشان هلپشهرو پوکس

 هراب رو ناشوک رتک و سبع
 سراب ؛ پواسامتیسیگن رمایف نیم ود

 هک دننشارراهظا ردن دن ار نعخس ملیف

 ترفاسماگنهروونم تیغ تدمرد

 درب نجوود یولجار(هدش مسلط)

 ین اورگر اکب ورظن ربز ملیف نباو

 دهاوخ هیهت یساپ روپاش یاقآ

 مسلطنسار وقت و لحم نوچ .دش

 بیک اتسا نانسررک نطانمرو هدش

 مزاعیااوحنآ + یدوزب ملیف نیا
 دشدتهاوخ

3 
 تبساشیب رد هکییا همان رب قبط

 هسان رک ادح ملیفود نبا هیچ" راک
 رد و دش دهاوخ مامت رکید هام

 هدربیو ربانا روت رد ناتسزطسارا
 دمآدنهاوخ

 ناشوک رتکر یافآ همئاخرر

 رفس نبارد مراد وزرآ نم دنتفک
 هسک مزاس مهارف یلئاسو مناوتب
 و لماک تومن ملیف سراپ یاهملپن
 یامایس تعنص تا وصحم زا یاهدن زرا

 ووش هتخانش ناربا

 پولک هلیس هناخ رتفر کی رو طب
 نا روت رد لاسءادهدیمشرا زک نا رب
 شیاشک ینانیس لاویتسف نیلوا
 لاسا بیترت نبدب , تای دهاوخ
 هک هر هر لا ویتسن كي هدهاشمنا ره
 شیابن ملبف یا هظحالم لباف رادمت

 تاعابجانبا . هشابیم داردهاوخ
 دوجوم ریخا هلاس دنچ رر هکی مامنیس

 هد حدید ,ناشن .یبوهب هدفآ
 هرناگدت و زامپم_کف حطس تدم

 لس یوکنخس هکیروط

 اپ نرچ , تشادپم راهظا پواک

 ناگشی رتهزا یکی تک رش لوسپ
 ترورشاهلاوبتسشفرر او فورعع

 اهل ویتسف موس رو زچ حالطصاب ووراد
 تسا دم رد یلامنیسیاهرروخرب و
 اب ورا هار یصخش پرلک هنبسرتثد

 یزسنارف هشیپ رنهدنچاب ات هتشادما رعا
 لاویتن ررتکر شو ترفاسم تهج
 دی روا لسپ ءرگاذم ناربت

 سراک رثک  یاقآ هکیروطب

 تشادب» راهظاپولک هنیس هنسچ رب و ذع

 توهو هپ دناک یوسن اف هشب, رثهراهچ
 .تسیابیمپولک هنیسءراتسررف رهن |هدش

 نارسیا هب اررفن رابچ نیازا یکی
 هنن راهروب رم ناکشب رثه هتسرقب

 -ناکروملشیم- ورراب تب زی رب زا

1 3 ۲ 

 , ایی رچالیمدول - هژود نلیع

 هکبت روس ووووسن هفاضا یسواک رنک
 واررا رق ریزرو هورپمان ناکشیپ رثع

 هروبیرار ربملیف یاهوب ووتسا یاه
 دنتشاون ملیف رد تک رش تلسو
 دن ربذپ ار نارهن لاوبنف توعد

 تب زع ابلاتیاب لاویتسف هراتسرف
 نآ ناکشی رتعزا یکی ودرکد هاوغ

 وروآدهاوخنارباب دوخاب ارزوشک
 ترفاسمهک تسا ین »لا ویتسف ءواتسرف
 یدوژب و هدرکعورش ار ارووخ
 دشدهاوخ لصاووا شرازک

 ینانبمطا یاف ۲ لا وبتسف یوگنخس
 یرا زک رب و دافساا خیرات ۰ تقک
 رضخارا دودحرد نا رهت لاوبتسف

 لاس هام رهم لئادا ابوروپ رپش

 خیرات !همب هکر وبدهاوخ یراچ

 مالعا دبارج هلیسو نآ يمطق

 ودرکیم

 دروم ود یسواک رثک و یاق 7
 . ارا یسیام .نارهت لاویتف

 هک هن ده رکذ نم رووماروو هلتشاد

 لاویتف عفاو رد نارهت لاوبتش
 ملف ناگ دننک دراو یابلیف شیاش
 هک ی لس نیدسپ تسا نارسارد

 ود ملیف یاهیکهنیان و تاسوم
 نم رتشزرا اب و نی رن بلاچ نا رهت

 هشرهلا وین نیا ردارروخ یابسلیت
 درگ هشهاو

 یاهلاوبئسغ تار رقممات هتلا

 تیاهرزب نارهت لاوبنسف رد یناهچ

 قارب هیاپلت ینسع نیدب روشیع
 وروشیع هتف ریذپ لاوبتشفرر شیاش
 بلاچ رتا كي دیاب هکتبازا تفدگ

 یلصا نابرپ دوش هررمش یفامنیس
 هل ود یرکپد ناب زب )دشاب دوخ

 شیامن لب انیاهسلبف زن و (دشاب دشت
 زا ی جيهرد تبیابم لاوبتفود
 شان ضرب رکیو یاهلاوبتق
 دشاب .هدشن هتشاذگ

 یروژو نار وادتشهررومرر
 یوکنخسیناثمطا یاقآ دشلاون
 لیکش یارب دنتفگ پولک هنیس

 زا یاهدع زا لاویتف نارواد
 توری رتهو یگنهرف یاهتیصخش
 . هی آی ملمعب
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 لاوتف رد تکرش یارب

 .نیامنقالع هک دب رگ هبپت یلاهتراک
 تالج رد هتارنب نآهیرخ اپ
 .هدوض .تک رخ لاورتسف هژور ءز
 + هباد اها (رزارتد یابلب

 ای تاعالطا ءدنیآر ر

 هزابتخاردلاویتف تاییرج
* 

: 
> 
۲ 

 دم
 7 نوش ز یا



 ۳و یو

 هلحم زا لقت گلنیملیف دن | زملیق
 تب و و وب ور ور و و و و وب

 ریدناج ر تیپ هتش وت

 یلماک هعونجم و یرلاک كي ملبف نیسح
 ؛ دبیمرامتب ناشخرریاپی ژاب زا
 یاپیزو تشارفاب ,بادج تیصخش

 نیل وتاپ؛ کنند یرگنالو
 هکلمءرگ اب هیدن شقن رد 2) راتشا

 + شقن رد «ك ورالژور» «رخالاب و

 هک كاب یب و یورایز ناوج ناوتس
 هکلمهب و ینابهگن و یناورس ماقب
 دشرهاظ , دمآ رو

 تسپ ناهجناطلم
 هکدن امیمرفت و رمان نایمنیارد

 نولور,یلوا ,نکی اهنآ زا رک
 تیصقش اب "روتکا «ردب -یناچ

 هدیدب, اد رظاخب ؛هدارالایوق و

 هدهع ژپ هطساوب یکی تقای راهتخا

 رتچبای و ژیرشو تسب یاهلر نتف رک
 یرکبد .تسب ناهچتلافس میوگب
 وجمأقتن | نیم رحم لاوحارر هل اظم

 یلایملیف نیرتهب » وضعلاستاتو
 ؛زا دنت رابع هدش هتخاتشیو زا هک

 تملیفلیبف نیا یتاب هک «تازاجم»
 ؛ روشیم بوسحم یرویلافرو اه

 لاحبات هک) < ماررت تشیزوک »
 هتخاس موشوم نیارد یددمتمخس |,

 هرخالاب و < كابان تخردو«(دنا
 «ارباحبشد

 - رتههطقن یلعا هب دوم

 وهدرک لیصحت روتک [كب یگشیپ ۲
 اعقاو « یشپاژ ساسحا اب ناوج
 روتک ۲ نیایفرث .روب هدننک هربخ
 «اراک اپاه- ویو یی ,ینباز

 و تبها ناپاش رتشیب تهجنیاز"
 رازاب جاوراب هجناومهک تساشزرا
 دووبل اهرد یداژن تابصمت شاعغ)
 عویشهطساوب هامزنیا رد .دیدرگ

 هبلهاریحانچ نیجو نياز هک كنج
 یاه ملیف ,دنرادیم لیکشت نیففشع

 زا رگید «درز رطخد ه طوپ رم
 حالطماپ ر دش وحماههدرپ یرر
 ناعزمه دبدرک هدمر یاههزوسل)
 زین 4اراکاباه» یلک" رییف نیا

 مسیتت امریورشیپ یا

56
 

 یلر نا
 تماصنامزرداکب رم آناک راتس

 «ما رثحا ,لب اقتسوو و ریظن دننسه

 رد < یکوئآ بوروستو وارینه
 و دشیم رهاظرا نافناب یاهملین

 < هنسو ی مچ حا و راز هکیماکنه_دم

 تخاسیم«سک انلراد لباقمرد ار

 ینافد ابار (رادربهالک د او ایاه
 اب ار<«عوتم یاهفار > و «دراو
 سی رتک [ثءاس «نیترامنایربود

 زیل ۰ كن و -یم-ان [,ینبج یابیز

 دوب روب زع ینباژ دانامه شراک

 ملیفرد ینیچ رکپّوشآ, یولات ریم

 ناب و تسچ تک رش دو رطء رهش>
 اردرز واژن ذوفن زا یاهشوگ تیت رت

 هظحالم تماص نارود یاثیش رد
 نانک یزاب نیا یلابیز « میدرک

 ین وک دو یلایخ و یاهناسفا یتیفیک

 كي نببم ۰ ناشروخ یاهرتاشت دئنام
 اما. دنووب فیطلو یربثاحور

 یاهدمو رزج و یسایس تالابرج

 نباتیتتهبام تئاوتیمن دوویلاه

 دشاب ساغشا لیبق

 رک
 ردا زوم هح را

(۲۰) 

 ۱۹۱ ٩-۲/۸:عود تمس

 ریرزف مديورپهآ و هدصیراس . ۱۹۲۰ زادمپ هلاس هدیطرد
 ورم رومش«ناگشیپ رنهزا یرابس
 دمآ رو هنفهرد رالود را زهزا شب
 نآ زا شب نژناک رانس .دنتهاد

 ,دن ووب هتف رک را رق هجوئدروم هقبط
 ءزادلا ات دنتف تیم هک یلاهلوب و

 قوقح زا شیب یاهظحالم لباق
 هکنیااب اهنیاووجواب . ووب نادرع

 طاست نارود ۰ ۱۸-۱۹۰۸ نارود
 ووشیم بوصحم امنیسرب سب رثک ۲
 ظاحل زارتشب نآ بقامته مورههو

 سانش رسودتم رنه اتم یاه ر وتک ۲
 نیا یار رد تساهورک یرابتشا

 تشادرا رت « رببک قذاع» اهروتک ۲

 نسیارد هک ار یروهشم نان زهک

 دیسریم رظنب دعآ یمووچوب طبحء
 یاهب رک هنیمب و دیملب یم اراهن ۲ هک
 یلالط نایهام زا ین رظرو هک دوب
 ۱۱ دشاب هدشلغ ار كن ر

 رد هکدوب سیرنک ۲ دوجر

 هشيپ رنه شور ظاحلزا , مور ههد

 شهاگن اتورلپ فکب! اینهغلابنانززا یکی : جامل اتامرون
 . دوب ینتساوخ وهناتسم

 ءو , بقا یراسسلیف
 یابد رک هک هش سپس« نل و رله وب یار ناکشیب رش
 ريز اب طق نونکا ۱رنانآزا
 می روایب رطاخب یثهذ زارود

 رو رب هک رمس ارایش هدع 7۳1
۱ 

 سپوچ سیلآ .دنتشا رفا رب رس
 ۱ زلپامیرم ,دوبلماک نزکی هراومه
 ] ,ببه ناتسا و دنمشوها رتدیم
 هک یلایبژ دن ولب ,هتنالبالا روا

 نسامداژ ام رظاخ روكسیاهیدمک

 بک كبئاسارد هشيپ زنه ناسنز
 زا شب ناشهدع,دشنف اییرتشب ماود
 دنلببق نآ زا ,تسا یلبق هورک
 , نوسپماک یتب ,رودیو نسنارواف
 نیروک ۱ جید رثربا ؛ هرردآ هر +

 هرغالاب و تن رب نیلوا ؛ تیفبرگ
 هنسدشب |نایمرد تاب لب ۶نا وا انیس

 ین و دیدرک سدنشتم هشیپ رثه
 شب دوخ رث اب زین ار نادقتنم
 لبا -تخاسترهبم <« سال ارالتسا>
 ران بایمک و ردان دراوهزا یکب

 السا» ملیف دوشیم بوسجمامنیس
 - راک كنیکیرنه هلیسو, «سالاد
 یا درگ راک كذیک یرثهودیشین ادرک
 رطاخب ار وا هراومه ام هک تسا
 -رنههراپ رو صبهشت نسحو  میظفت

 ۱ میلاثسیم ,دیدجناکشیب
 اطارد < ملاعغلاب نانز »

 «نوسپک را یسلاد :«نوتیلک لئا»

 دی مد )بدر نیل رلاپ

 ۳ ۰ «جاملات امرونو نییچم
 تب دم یوب یگشیپ رنهتدم مت رو»
 عید يهاگناار
 ٩ *س یامشچ اب دروآتسدپ
 1 (اتورلب )6 دن وب ینساوخ

 7 رو هک هناوکد اه 77

 3 میدرک داب راصتخاب

 جرات ۳ ی کرثههچو ناحل زا
 دم در هری یلاونسیگ ؛هدی رپ . ناهر 0 وب ۱ هدننک هریخیمابزاب

 لد ابلاب عبصف و هلرزباتب



 وام
 ردام دز ار ی ۱ ی

 ۷ راه
 مرا سن

 ۷۱۹۱۹ 1 1 یا ۱۶ ملیف ثكپ زا

 ملیف مان بدپ درگ راد هدههدش ها

 و دوب < كانچ ناسو رعد روگ دن

 اب یعسر رومظ نيلوا ملبا نیخ

 یماهملیف تسامنیس ملاهردو| تبها

 نی رتجح زا ارْلا ,هتخاس وا 6"
 سوناف» , دنتماصنارود یاهملپ

 و < مشچ یارب مدج دو «خرع

 یروهشء مایننآ ودنبا زا هنشذگ
 س سگ اب ظاصلب یبیجع تدکشاگ

 «همولاسو دید رک بوسعم سیف[

 اوسزان لاوحانیا همهاب یلر
 هتشذگ . داتفارب زب عیفرللقرا رب

 ارون دنتام یبوخ لرود اب كيزا

 وا یزاب «كسو رع هناغد ملیفرر
 و هاگییو یبصع هبنج شیزاشب
 « عقاو دد تفاب یم دولآسوه

 نوناوسایرولک > طسوت یر
 دورف شیداژرتامرف هکیرا زا
 نز مایف نیرتیب هک) ۰ دشروآ
 < نوسان یدسسبمو رک لا ربغا

 تس رماس«ناراب و لوون زا هدشهفرگ

 اومپ زانتیع نیا زا (دشاب یم:ماوم
 ؛تشگ یا هنامح ریب تشول رس راچد
 هک ووبن .نوسی اوس ایرولگ اوت
 هکلب درک تسار تماقوارپارب»

 روپشم راپسب ناک راتسزا یهو
 هب تماص نارور "یابیز نشده

 نوفیبثاومب زانتیا ورعم و
 «رریشابروت و دنلیبف نآ زا

 تساهجوت ل اف ههزاشب 11

 انرکد شلابندب و یرگال»

 ک هچنآ اهسب رنک[ نا <
 راکشآ نا رک اضامت نامش ۸

 !لگشوخ یلیخ
 هن وکنامه

 م هتسا «اراب ادند

 < داءالارا راب
 رد هلگشوخ

 ۱۹۲ رم

 هک يزیچان نانز» یضب
 : ارباب

 ایاهناش

 ؛ رویابا ]بی ذجت .ویشر تاینالخ

 «یدلاناتی» رامالاراب راپ لایع

 8 یلیسخ رتسخد كي زین وا 4

 ملیف اب هوب اسهشبان لگشوسغ

 مش ن ی و جد
 ۳ ۰ تی اب میل

 ۶ ون ,نب اس 2دهلیصاق

 ناو دنتساون ناکشیب رثه

 و . تیدوجروم ,نطان نارور ,طلس

 دننک تسارحو ظفح از دوخ ماود
 صرع ردات هک ریارالک اصرصخ

 .مضراب

 تساوی هوالب و دوبل شیوخ
 نآقیبط و دیدچ تین و م

 شی وخلاوحااب ار ددا وهژات یامنیس

 " هنلب ینیهاشزا رب زکات , دزاسیک

 طفاسنانچ یموص تب وبح» زا ورپ
 + زادعب ناهذاو هاوفارد ,یتح هک ش

 یوزا یمان , یحابص دنچ تشذگ

 یاهسلپف اهرازاب رد و دنامن اجرب
 هن رراذگن شیامتپ افلطم ارو

 | اب قباطت ترعت هکاهنآیلو
 ۱ و دنتهاد ووخ زد ار هبهجمضر
 زا وروم هسک ار ینایفیک ءوالم

 ارس. دوغود هووب قطان یامنیس
 و زا ری دیدج ناروورر - هنتشار
 ۱ ۲ ٌهتسو زا . هلتف زن رهب نادیم

 مهنکیم وروخرپ یسونام یاهماناب

 ,دنکپماهش وگ رد نینط مهزوم ک

 +« ژل وپرل > < وب رلد سرول ود»

 ی و .ثاب اترولو و «یریفد

 » «ورون
 یک زرسر تپاذج نانچ هک دوپ

 <ام ناصن ر نارتغو» رد یراع ریغ
 - دووآ تسدب ۱۹۲۷ لوصحم)
 ار ووخ هک دنتسه یمک ی اهسب رتکا

 نا هتخاس ناب اس رپ دپ رییغت و ءرامآ
 روح یاهنیمخش هناهتساون ابو

 ,هت زلسیتیون یاههدیدب اب ار

 !رک نوچ د نانیا هه جان
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 ی و ؛ قشع یارب یتفو

 (یکنج) دارم یا رب

 ولکس ام تن

 لاک بتا

 دروهشم تسبل وون هتسج رب

 ةدرپ یور + «تفرام راب رام امثیس

 لصاح و هجبتن _مهژاب هتلاو ,دیأایم

 ۰ یوق وا ریگ, هظحالع لب اث رت الکی

 ردراک زاابیز یعم مات ملیت كيو

 دیابدبرت چیه نودب . تسا هدع7

 ملبف نیانس یصاخ تهابش هک تفک

 برف ًههبجررو تكرادر یلف او

 لاص یسد ودح رو هک «تسبت ,یربخ

 ۰ دراددوج و ,دعآرد شیامب شیپ

 ود نونک ان هکدبن ادب !رتبا طقق
 ریظن و هیبش هزادنا نیاات یا

 ادباهو کت هنهام رکیدکپ

 برف هپجرود هک ررطناص

 -رزب زا یکی ناونم, «تسن یرخ
 ۰ دش هتخانشانیسخب رات راث ]نی رتک

 کارب یتسقو ,قشع یارب یتفوو

 تالوصح فب رورواءلسم مه «ترم

 دهاوخرارف ربغا یاهلأاسشزرا ری
9 

 رد ملیف ود نبا نی تهاب

 بچه هتکن و ,دوشیف ماناچ نیبه

 <«برج ههبجزدرا ۰ درارووج ویرت

 «ترآویلومانب ینورمعا نارج

 یدو زپ هک دب درک یف رععنا رک اشاشب

 دوخ ودروآفکب یناوارن ترهق

 انیسكرزب ناگشیپ رثه فیدرپ او"

 یارب ینف ووردروطلیص , .دیاسر

 یلاح هزان و راک هزات ناوج «قشع

 ار تسعن لر «نیواگ ناجد مانپ

 زایکب تقیفحرد هک. هتف رگ دهعب

 لاسروبت وب هسردم یاسه رادمتسا
 یکاتب ات یسب هدبآشپارب و ,تسا

 . هننکیم ین شاد

 لبالد ذا یکب دیاشم یو
 ندن اسانش,ملیف نیا یلک شزرا هدیع

 امتسب دیدس> ناشخرد «رهچ كپ

 نایئاکی رم] هصاخ و,ملاع ناکدبور

 نبرتمک نولک ال هکب۱ءراتس . هشاب

 یماننکی اهتنمردو تشادن ینرهش "

 شق رد «رولوپولبلو , دریمرسپ

 نامرد ار نیواک نشع هکیرتغو

 رریگیملررد(اج یارهو .تشحو
 هئارا یاهننک ءربخ ه رخ رپ

 نآ زا امثیس هشیمه یاررپ « دم

 ار نانکبزاب همه , ملیف نيارد

 تسا هتخاس نوا

 + نو ناسذیک. روف ود نود

 و )شدوخ كرامر , یتوهام تك

 یاهشق ریاس ( اریگ و رثومرایب

 یاءدعو دننکیم ًاقیاار مود هجرد

 زی یناملآ تیحالصاب نانکیزاب زا

 هدهع رب ار یموم شی و مک یاهلر
 دن | هتف رک

 لباق هدنک هیهت هلیصوب ملبف

 هبهت روت رآ تربار» نوچ یغیالو

 ارس[ دابژ تامحزاب یتحو , هدش

 نیل رب یکیدزژن رد « نامل ] كاغرد
 ضبرع هدرب .دن اهورک یراوربلبف

 هدشیب رف یزیعآ كن رو پوکساتشبس

 یاپشناکس مسجت رد رسلاک نمتسیا

 اریرنوم لررهش نارابس و كنچ
 ۱ دن | هتشار

 نیروا ار ملیف یوی رانس

 میظسنت یصاخیکباجاب یگنیناپ

 یناد رگ راک كريمن الک ادو ؛ هدرک

 .تساءواو ماجنا هنارهام ار

 رثات ,مدننک كنتا ,ناتساد ملیف

 ةدياو یلصامت .دراد كاث دردوروآ
 ریذظبان ناربچ ٌههدصو ییارخ هزوس

 تساه«اغ,عرازم,دارفا وور كنج

 وحنب هی ژان ترارشو تش-و زین و

 هدش مسجم هورپ یور یزراب
 . .تسا

 مه ینب ریش ثاظحل , هتبلا
 ناذاب رس هک یناظحل دراد دوجو

 دنب ایپءیتغا رف ناوچ هدبنک تتحم
 ,دنباب ارووخ لآ هدیا قشعهک+

 نب واک زیم] تیحمنشع ه اقا

 و نارابنب شا تاخب دنییم هک

 نیهزا , دناهتفر نیزا شتدلاو

 .ووشیم ع و رشاچ

 میکح ربتخد رول وب سیموا
 یهاک وررارد الاحهک ار یک دارن اخ

 ناوج ور دنکیم تاقالم رربیمرسب

 دننکیمحاووزاو دن ردبم مه قشاع

 و نارابب ناب رد هکنبازا لبقو
 دسشنچ دنورسب نیزا كنچ شتآ

 یشوغب رکیدکی شوف[ردار یزور
 دنب ار ذکیم

 مامتاب یر و« هنحصاب ملص

 ۰ تساوارف تقو لباق هک دسریم
 نابن ادنز یاهدهناراب بت زا نی واک

 -رسدوخ هفیظو ماج | زاهک یلخاد
 . دیامنیم یریگ و لج دن |هد رک یجیب

 اب یلو .دنکیم داذآار نابنادنژو
 دسریم لتقب اهنامهژ| یکب هلولک
 ژاروار شتسر هکیلاحرد دریسوا

 یورزا ار شرسه «- ءانات هورک

 ۰ درادرب اف رپ

 یستفو ,قشع یارب یتفود>

 هک تسا یکرزب رثا كرم یارب
 هشظحالع لباق و شزرااب هجیتت

 دراد

 سن رازل راچ .یلاع

 ۱۹۵۸هل وژ ۰ هنیق ۴
 تست را .یپ واگ ناح

 تنازبلا . رول وب ولیل
 یم رم! ۰ ینوهام كح

 رچل اب. روفود نود
 رت ویل ر. یی و نانیک
 نملهوپ ۰ةقرامراپ رام .ثلب را
 اله روگ. كني ور | راپ راب

 (طع میمیل ۶۶۱

 (نرتسد)رو رفه یغای
 رلاک ینکت

 لا وماس» لوصحم نیموس
 شایلسبقرثاودزا «رسب نی ردلک
 ملیف ۰ تسا هدش هیهن رتیلاج و رتهب

 , درسع كیزا یاهناسفا یو هزات

 یامکنج نامزرو ناشمو شرسب
 و اهیلابش ,تافالتخا و یلغاو
 تساپهیوس

 نل ۲: ملیف یلصا نانکی زاپ

 .دنتسه«دنلب واهوراب وبل وادو دا

 را دنلپ واهود ول فوبنج

 اه ود ی
 ریل د ونک د

 زابقوف 1
 ۱۳ هارا یاهواصایوس

 یراب )مش
 ونذپ» بسک مابث یا م

 زا یل وهلاسهو كررک ی امت رنه یو ۰ ۲

 درگ, .تسففل هلسپ ره رسب

 رپ رثلکشم ار ناتساد رتک | راک

  تشدک ناونیم

 وزکن نیصت

 را, لالچب ی لدرد
 ترا ۲ ۱ هک نکیم افبا

 ارس ی ۲
 رپ هتف رگ رب رد ار شدوجو
 رودیم هارا یسنامرف رب دیوید

 وتسبزر هول مهو تیساص مه 9
 ات اسم ,تساهتفبا نآ رد یتایح
 نی رثکر زبناونع رگی» لاءود یک
 ر_هاوخ تسدب ار هشیب رن ددوک

 دروآ

 شف ری هلک كس كي « هوا «

 كس نیا .دراد ملف رد یماسح

 ناجن ار یسک یک دن زدرادن یجایتحا
 یرابژ تفاسم ,نيا دوجواب .دهد

 تظاومتتاعو دراذگیم ایریز ار
 ورکیم هدبعب از یدنفس وک هلگ زا

 ناشنبدل | و هک ءاهن | ناسهب ,اههچب

 ناششوخ وا زا دنراد تسوو ار

 ردی ایم
 روشیم عورش یتفو ناتساد

 رنققوریچ یب ,ییونج كب دل
 یوجتسجب شکس و ساورساب

 هک ارشرسپ هک و زادرپیم یرتکد
 دنک

 ساهور ساب زب ویلب ارواهن ۲
 -یوق یل و رهوشیب نز ثكب دنلب و

 ار شا هعرزم دنکبم یمس هک هنیلا

 دوشمورب ور دیان داب [ رکپ هراب

 ؛دروآیم تسدپ اجن ]رد یلفشدا و
 رخآ ردودهدیم ین روصو رساهراکب
 ددرگپم دنلب واهور هتقپ رن

 ههربرانس زا زبنروک لکیام

 .. دراوبهیلیل واسا رثیپوج بوخرایسب
 . هعاسیلاشابئوهجوت بلاچ رن|كي
 . . مارو هبنچب رلاک ینکنیزپمآ كن رو
 ۰ تساهدرک یلازسب كیکن 7

 دو ار ملف نیا اتسیر اوپ
 . تساءورک شخب ناهج

 باک تئسنپ و .پوحخ یلیخ
 ۱۹۵۸ وز .هنیف ۳
 ناج دن یل7
 نیل .دننب واهوواب ویلا

 کده «رگاج نیو
 دیوید دل دیواو

 دن



 دوسانشیمن امطقار مروماناووچ
۳ 

 دی وکیم اناووج - هدیصرت هم زا] تیبا وبحم و تبف ور

 هناوتپ« طفف شروخ هک, 4 دا زب تسمو ر# دواوتب امتعهپاپ

 وا . ساثولف و نوفپکاد,راتیک ,وئاب دانسا هکبلب , .ارب تیمور

 دناوخب زاوآ یب وعب تسارواف یخ

 هورک مادضتس ا وج هک ؛اتغ .
 ۰ ضتساا رانا ووج هک ل اتش رتنبا لاسروب وب یتابت یلو

 ههقوف ررالق اناووج. تساءدوش .هوافتسا وا زا وروتنبا زد زو#

 دو تک رش زا نونکا و هورک یزاب ترم یلساو هیاساب تافالم + ذچ

 تحاعاهاوخ وازا ملی ور یووزب -تسا فای تفارت يءانکی اب
 هتسس »" ِ

 لافب زوم مهاهتیازا ماهکچیهاما ...مررمیم رک اوز ابا

۱۵ 



 ۱ هتشوز
 درومرد اصرصخ ,ماجا)«ب 

 وهیهت ؛ مرادن یداقتعا , مووخ وا
 اساسا مسلیف ,یارب كيزوم میطتع

 ینسب نف و تیکت هک تسایراک
 زومرونونن هب زاسکنه7 «تیماکتهو
 لصاح یلانشآ و طلست شیوخ را

 اکو وین وقوژ كمك ابدن اوت یم
 «تفارظدوخ تا وراد ها هقالخ

 بیت رتشرب ودشخب ینابیزو تناطل
 یتف اشخهدیدپ كي تروصزا ارث[
 ۶ دروآ ردب

 تایصوصخ و كینکتدی اب .منتسرومیم رسب زکات متفک هکیاهمدقم ۳
 دشاب مبفكایزوم میظنتو هیهتا یت
 جراغتحب نیارد یقیسوم مرنهد
 ۰ د ریگیمرا رق نهس ۰ریادزز

 اب نمینانش[ و سامت نیتسنت
 قیرطزاتسا هیهت گو هک بل
 لصاسح ملیف نیا یویرانس 25
 ملیف نبا یویرانس ین + دوشیخ
 دو رب نبب رودیولج تسارا رق هکار
 ارنآ نعو دن راذگیم نمزابتخاوو

 هراس میاوتم
 نادرگ راک. شمربذپ یم تفکر ارق نم , زوم (نادرگر اکو هدننک
 نایب تهج نیازا ار :هدننک هیهتو

 اب قفاوت مدرخ

 ۳۰ و وار و و و وا دوم و و

 دراد یک

 هلاورپ : مجرا

.ِ-«- 
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 و تاعل بلغا هجرت لعم یس ران
 تسسیل وصحم ینگ تاحالطحا

 هاب ان و

 .دننکیمرک و س امتیساب یاطابآ را روا رهملع نا اهکیتف و ۰ ده دی را

 هتسبا و كیز ومنهحخاسیهاگ و  میلفنآ + هیهن هک دن را یرظظا روا ریّورف

ایف هلحص نب رخآ ماعثا 8 وتسا را هدهء ارملیف كيب
 اب هک اجن ]ات -م

 میفعسم ملیف ینف ریغ و ینق یاه تمسق هیلک رو تب د راد یگعسب كد زوم

 رظمل زا نونک ات یصراف رو . هداد تراظفف وت اخر ؛ ميقتسم ریغابب

 (تسا هو وب ی امسم یب میس ام یامنیسرد هک ) ۱۱5۱6 0۶

 ریبعت * ۰۰۰ زااهگنه ۲ هب هراس یلیاب هاهگنهآ هدنزاس» هب

 همجرت ءزاگننه7» ؛رقوف دنثل ام رگا ؛ همدقم ,ااب ماهد رکیم

 یج اشامت هکن | زا هعش ذگ.میشاب هو وب هد وب دیشب درک حالطصا یو

 ؟ تسانشآ نآ هباشمتا ریبعت زا رتکب دن ورعشیب هعلک نیا اب ینا ربا

 رهب ناو ۰۰۰۱ نراد یشوخكنهآ هتفرمهب ور «زاسگنهآ » دنبل

 * دوب یرک دن لاح
ب هک یر وقت ز وپمک 6۰ نی رگ بیلیف » هل اقمنب | رداما ...

 یا ر

 میظنل و هیهآ رد و دنک هراک ناتسگنا یراوربمایق یاهوب و وتسا

 وال دوک ود)*یل وج و ناج» ؟ « نک دلاپ هشیش » لثمی اهملیا كي زوم

 هدنلا وختسا هعشاد تک رش ( تسمرس )1۱:6 2۲0 1۱13

 ووخ هک روادنآ ای و « رنه» رارسا وز وهر هو رب تشب هب نوخان ار

 شدوخ نابز زا ... دناشک یم شیوخ « 1 » - : دیوگیم

 : مب ونشب
 هه وب وب وب وبا
 شدوخ یا رب نیتسخل یویرانس هک

 ادیپ هدحیلع یناتساد لکش یلکب
 . تساراک زاغ۲ نیا ؛دنک یم

 ناگشیپ رنهزا یرادید
 ینعسب ؛ مليف هیهث عورهاب

 ارووخ كي زوم« متبر» نءو دنک یم
 ماکه اهروتکآ یزاب «متیرد اب

  یولج اهانعص نیتسن هک اگه
 .لبات تدم نم تفرگرارق ۳ رهرد ی

 روضح اپ ارووخ تقوژا یمجوت
 امت و هیوت هنعسرد

 .ناتسادیلک ساسحاو رفست ۲ كردب
 وب نا

 نا

 -رذه یزاب ما
 ناتسادیلک ساس»ا راک نیا . مهریم ساصتخا ناکشیپ

 ملیت و هک ینابذ , تسا یللعلا
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 هابز رب آایمرو نسب دانا مهبور ۷
 ۲ یورفک هشزا , اهناسئنا هه

ِ 

 3 , تسابنامز
 برش و  كيزوم

 راغ یاه رازاب رو نآ شورف
 اب نم یاهتنهآ رکا اریز سا
 ۳ دشاب رث ومو اسر یئامدیسرتا
 یادنک تعاران ریبادنب یجایتحا
 شش سیون ردءزو همجرت لیقزا

 زر

 شوک اب یجاشامتو دمآ دها وغت
 رهزا رتهب یقیسوم ناب زهب ندرپس
 ۱ ۱ یرگید هلیسو

 یاهرفن هس سنارفنک همتاخرو
 ژاننوم یدصتم دش هراشا نآب هک
 " كيزوماب یاب هک ار یلاههنحسء ملیف
 و نیم؛ادجملیف لوطرد ددرگ ماوت

 و زیاتم نآ رد كراایدو هشیب رنه و تو
 ارج نياینمب « ددرگیم صعخشم
 :)وماقم» تبسن « اهوکتفک و
 ملی لوط رد كي ره هک

 هلحم كيرد النم
 یود ار



 یاهگرب نبا

 مداد دوخ راک رد اررمچ رم

 تیترت و كبزوم نتشرذب ةرر

 مشوکیم هکبلاحرد منکبم اگه

 تقاطل «یمرثب راک یلات تب دودجم

 یا همعل اي زوم یا وهم یاهزایب و

 ویمرن > ثذل یور .دروابن دواو
 تكیزوم «یلارر» ینب «تاالیز

 نتع كيزوهرگا اریز منک یم هک

 رودشاب شهچ رپ و هدب رب هدب رپ ملی

 وكيکفت زین ملیفب یجاشابت هجوت

 اسب هدننیب و دنکیم داجیا لالتخا

 هجوت هدبرب هدیرب كيزومب هچوت

 دادست زا هنحصره هک دنکبم اد
 داجبا هناکادج و دحاو یاهرراک

 ضوس یو هجوآ هصالخروطب و هتشگ

 رب واصت موادن> هب فو هکنآ

 وورکیم فرحلم اهن آ كيکفعب ددرگ

 شقن تقیقحنیا ندناشوپ رد كب زوم
 * درادار یعوم

 یاهلیسو و مییدت هناکب نیا
 رس واصت هنیمزرد یتفو هکت سا
 اه «مطت» یور دش ءهناجنک

 هک دنچ ره ار اهشوجو اهكیکنت
 ودناشوب یم دنشاب هنسوپپ و موادع

 ربواصت هب _یلبطل نالیسو یلارر
 , دن یم

 مقا ورد یقیسوم دروم نیارد

 ابتسا هدش هتف رگ راکب ر واظنم ودب
 الماک هبنجزا اهنته كيزوم كیک
 (60) «ملعن» یکتتاکم و كخ
 زا ار یجاشامن نهذ هتساک ملبرد

 ورثا,یشزرارب هکلپهاگیم فرهننآ
 ملی جیم و پادج تبعثاو زر ح

  دیازلایم
 ملیفكی ردق ره هک تسا تسارد

 رارود «رهژور وکدنز تایلارا

 تب رو رس نآ رركپ زوءروج و ۲
 ردیرجام نیام رهف مب؟ شن راس
 ترس ناباپ یر ءررتسک یار

 تا نا
 تنگ رسیو کین یر آ 1 ٍ
 اب یقیسوم ررادیمررب مدق من

 مهر م>

 یسارهویگشوآ ؛او
 ۱ رحصیادی

 رد یثلاح و رثا هد
 چیه ۷

 موجی ا7

 شب ,رگیووروم كيرو ۱
 مسباقورداک زا ملیف هژوس نت
 اب تسبن جراخ هرمزور یا هنز
 رد ار كبژوم دیاپ یرگید میان
 تساجشارر .دناسنک اههنحص لالخ
 یارب یگدنز لئاسو زا دیاب هک

 الثمیعب ,تف رک كمک كثه7 داجبا
 یاه هاکتسو اپ نوفامارگ,وبدار
 هحفص اههفاکرو هک ار یراکووخ
 هثبلا .دیشکروخ تمدخ ,وزاونیم

 تسوب ووتسا رتسک رازی درومنیارد
 ینگ ارپ هقن اههاگتسد نیا یاجب هک
 , دنکیم

 یا-ه ملبف وروم رو كيزوء
 هی واجبا یارب یاهلبسو هنتسه
 ملیف رکا الن.تسا یکتخاس جیم
 بو یاههناغراک مضوزا یدنتسء
 هیهنكيزوم یها رمه نودب ؛ دالوب
 تلاسک و هدننک هتسخ یملیق ؛ ددرک

 نیبه رگا یلو هب ابرو راکزاراب
 قفاومو لمکم هک ی مث اب ار ملیف
 ملیفاملسم مینک ءا رمه دشاب ریواصت
 میهاوخ تسد رد یحرفعو یلاشامت
 . تشاو

 نآ تالکشم و یدمک ملیف
 یاهملیف یارب كبزوم نتشون

 هک تسایا هقبظو نب رت راوش و یدمک
 عاچرا زاسکنهآ كيب .تسا نکیم
 الوصا اهمسلیف عونرد اریز دوش
 دجوم باتش رب یناسج تاکرح
 .تسا یساسالرءدننک ادا و یرجام
 شکبژومدپاب رب زاسگنهآ هجبت رد
 تاک رحنیادیک ات و رپفت تمدغ روار
 ملطقن تکرحهدریراکب «اورجع
 اسب ناشقاطنا هک یمپ رسو ءانوک
 مامتتاا رظو تقدب تاب یتشرم
 درو-هرد رسما نبا درک تروص
 ه<مادزبو ندرن» لثم یناهنیدیک
 مدت سکس كب لوطری رماک هک
 ندا یک رم : یزاب كفلر تر
 « و راکشآ دنکیم تناعیدو رجک
 هک ت ساجنا رو :تسا ریوی

 تاکرح اب دشوکب دباب رونبزوبنک

 دامن

 نی یووخ راک رظن هطق زانم
 كپ زوم رایمعاب

 ی
 تشپ و هب دیاب +

 21 بادزب رد لاعا هک ماژ] وق

 هرصزور یک ز ردیرزن اکپ راک مد
 یگدن زووخ زا تسا یندسق هکلب تسیل

 وروم یرگبد هیچو هبواززا هک
 دوخ هک یلامعا تسا هتف رگ اف رظن
 تک رشاهنآ رداصخش مبل | وتیم زین ام
 تسن دیمپ و هناکیب امابو میلوج

 زایر هنبیم نیدک نپاردنررخ
 هک مراد هفبطو نم هدنک ییکرخسم رت
 هچ ون وا تاطبش و روش و یمرکی ور
 هبجنبا ومرادوگد فوطس ارووخ
 كفار . منک مسجم هدنژو احر ار
 سپ دنکبن اطخ شلامعارو زکر ه
 ار وا تاک رج یتسبانت رپ كپ زوم

 دهر ءراچ تسانعات
 یارب هداحرب و جیبمیاهمایف

 شراک رداریرگیر هلیمز زاسکنهآ
 زبچ ههرانآ نبارو دنشکنپم ولج
 ه روتب زوپمک تسا سهثمو نشور
 اههنعصردهدیم قرب و نرزرفست ۲
 یاب یاب, دشهیم قع ار
 ,ووشهدو زفا یلک روطپ ملین مامشب
 و صخشم یرانآ لینچ رراه رتک اراک
 نوچی< بوخ» مدآ . دناعضاو
 ,دب ردک اراک و تسا بوخ ارچو
 رکی دنانیادرومرو ... «دب» اقلطم
 یاهرثک اراک دن زاسدپاب هک یکی زومب
 ,تسپ یژابن دشاب جا رفپ و هدیچبپ
 دوخ هجونزاکنهآ هک تساجنیارد
 روطب ونئسارآ, نداد بیترثب ار

 تب زوم شیک اپ هنحسكب ناجی اد یلک
 یصاصتشا رتیک . ورادرم فوطعم

 یرچامرپ ملپفكی دنسوفب هک دنتسه
 شی یتماصرتا كيزوم كمکن ردب
 یاشاسن یارب هک رابثبا , تسین
 هتکن نیا دیتفر امثیسهب یملیف نینچ
 دیک تفد ار

 696 ۱۵۵۹[ ع)مث كیزوم
 ملف لوط رد هک یهانوک تنهآ
 ری ی رصتخم اب بقا

 رخاوا نیا هک (مجرتم . هورکیم
 هماه هجوت دروم رتشپ زوریزور

 یحورو یتالغاتابصوصخ یبوغب
 ورکیم یف هم ارنانآ

 رنو م هفاب زوج هاب .سیس
 میظتو هه دود درک هراشا موس

 یسفرمم يارب یلاح تبزوم نیا
 اهنآ تیابح ور ناچ و اهرتک اراک
 « درب هدش هتف رگ رظا رد هج وچیپ,
 طف موس ورم نتم یاهگنهآ

 رقست 7 لافت | ونایب یارب یا هلبسو
 ئارجام عوقو لح «نبو» زهش

 زبنار نابر
 ردنم .دو هداد ماحنا بوخ یلیخ

 وویکعی «مدوخ یاهفینصتزا یکی
 دد) «یلرچ و ناچد ملف رروم
 زا (مج رتم به كروک ود» : نارهت
 مدوب هو رک ءراقتسا یتیم و رت یاههمقن
 دوب بسانمیاهلبسو تیمورت نیا
 كدوگ ود لق توقو تعاجش هک

 و غولش رهش كبرو ار لاسورخ
 .دهر ناشن انشآ ان

 كياکی نکن هصالخروطب سپ
 یارب كيزوم هببن نبح زاسکنهآ
 زارق نیاذاوریگب رظن رو دیاب ملی

 + دش

 عون , گیزوم (یوبن) متیر
 ین ) حضاو كبزوم , كبزوم
 مطق نان ام رهق هملاکماپ هک یکی زوم
 هنکت نب رتمهم «رخالاب و (دوشین
 تسا ملیتزو یقیسوم مضرم و ماقم
 ووشباضتن او سخشم تفدب هیاب هک

 « روتبزرپک دیابن زکر ه هک اریز
 راکپ ملیفرر .كول ابو هک ءژادن | نابه
 بهت رت هكب زوم اهلحص یارب هتفر

 دهر

 افتنا نیاو ووب مایف

 یساساكمک نی رخآ كيزوم تفابرر
 یسابلیس را هكي مادتا و لیکتب
 هیشاح رد زی یرگیو تاکن تسا

 ۳ همفصرر هی

 ی ی ی ی



 اکا رب و :دنس ربپدنم زا اهیلیخ

 سوصخ رداریلاواسنینچ دنا وتن قا
 شیبههدب با وج تس)هتخاسهک یرتا

 تشول هدنکنآ راتوو و منرمتاخ
 میوکیم و مراذگیع رثارف یمدقنم
 ابو هدنسیون ,شاقن هچ رفت كي نیا
 تیجرپب دنکبل قرف دشاب راسلپ
 یراک قلخ و عورش زالبف یتسیاپ
 با وج زا ودی امن هلب افمیلاوس نینجا
 با وچدن ۲ دب رگ |یتح «دن امن زجاعن]

 ورادنورودیارد یشخشاضرو لک
 دشکب تسدراکن ۲ ماجن |زاتسا رتوپ

 نمب < كرکت ودو مایف هببت هلئم
 هقالعیذ نآ هیهنردو تساطوپ رم

 یلاونسپاوج تٍبسانم نیعوب

۳۵ 
 با و یا

ّ 

 ج مود

 چیه تیبا و

 ٍم مدار و روژاسهک

 . دوب روطنییه
 "رادقمب لیتسل امر یکیوزت کباب
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 وتعغبقح نایمرد یاهنافا تاقاف1

 ششوک ام لامو ثورث زا یتیفیک
 ومحرب كنج مسنک تباثهک میدرک

 . تساموکحم و ملاخ ۲

 یملیث ام ؛مامت یتوگتسار اب

 هدرپ یرر عیافو نیا سوصغ رو

 هچن ۲ هک میدوب را ردیماو میدروآ

 هن ؛میهد ناشن مدرعپ متاوعمار
 یمدرمیا رب هکتلب , یناک دن زیاربطقف

 دن ووب هدرک هد رخ هک

 ار ناشیناگدنو تققح رد دباشو

 + و رضاح ارد

 هک دنزاس" ادف ناشنادقتمم رطاخب

 , دشاب كنچ نی رخآ كنج نیا

 یزیچ تیفیگ وتلاح ملیف کا

 ی

 نی ی
1 

 و یگریت «تفر دهاوخ نیی زا

 تسبشن ده | و نآ یاج یکی ر ات

 یرخآ و یصطق كنج ررو

 0دی رمه وخداب رب
 بیتابپ بلا گلبلبا مسا
 امذش خشم یدبک صوصعم

 بسلغا تسا هتخاس هک یسشاهملیف

 -راک و یکدنز زا یفلتخم یاههبنچ

 هدرک سکعنمار یدک: | یاه

 مه ظاحا نیهراو رابتعا وترهش
 ۰ تحا هدروآ تسدب

 امهک تفگ ناوتیمن نیقبروطب
 ناتساد _هنیمزهک یل گچ | سدذع

 دامتعا دن |هدوب نام یلبق یاه ماین

 يلکنا لوصا و |

 رک اراک ی و دم

 دلهاودن ریبفت زر ره

 و ۱۰۱ -۱۸ كنجنب
 نشارروج و یشح اف تو افت كذب

 هاش میسفت هتسد ودبام ۱۹۱ 6 رد

 ۱ زر وجتتج نادرمو نائز
 زاد« ؛رخآ هانجرد.یماظن ربغوارفآ

 سیر ؛دلک یوریمو- «كرکا ودچ
 رلنکی هک ميتسويپ مهب ۰-منکبمدیک ات
 .میشاب یمومعرو صقمكی اب

 شارایا رب عقاوردك رکن ود

 اکزوربپ نیایل و - دوبن یزو ریپ مه

 دع ایندم زاسپ هک وب یتامیا رب
 دره یاهزات ناکتزاب , تاساسحا

 وزجیمدحا و شترالیکشتاب و دنهدپ

 | لب عتف تیقفوم یارب اردوخ
 دن زاسهدام7

 سامحو یلاعمت کی نیا اقفدعم

 ۲ تسی ملیفكا, یارب

 ده لاو سب خساپ نیا اففحم
 كرگت ود ارچ دن دوب هدیسررب هک تین

 م.دوب

 ۲ع۱ هتخاسار

 کدو - پ : همجرت

 : دیوگیم یسیلگنا كرزب هدننکهببت نکلاب لکیاد

 ۱ ؟ متخاسا ر (كل | رکنود)»)ارچ

 ی
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 هب
 روزا و- هم ۳

 واه«دآوسسآ

 درو رج« اه ۳« كس

 4ب ین اکی ر* آ ماین ثك

 ؛ دوویلاه یزاس
 ینامل [ مایف کی هام>اب |

 لاجنج دیارج رابخ
 ج مدسیهب
 دشلابث و 0

 یتعمو «كاثمن تل اف- رد نآ قباد

 هجرت 5 نوت

 تسا < ی زغا هارد نا
 دش 4 س را. و كنار طب

 ین امل] هقباسرپ نان درگ راکزا هک
 نیا رد كنجزا لبتیی
 دروم هکیماکنه و دوب راک لوندم

 هب تف رک رارثیزان

 روم

 میژد یربمیب
 لوقب اجنا رد و تفر اکرم
 < یا هتفهكي یاهنرت-وو شدوخ

 نو زب ولت رد مهیتدم -.تخابیم

 تاب شنهیس اددجملاحو درک رک
 ملیف دوخ هقبلس قباطم و هتک

 ریوصت «كانن تلافس]»و وزابم

 یدبارج یامیس زا یملاجو یقیقح

 یزادرپ غورداب ارمزبلانروژ هک

 و مدرم باصعا اب ندرک زار
 ا> رد فرصو ز
 هدنایب مشچ یولج رو دنا

 حب رص ردق- ما دز | رتسکیم

 راب هس ود یثح «نآرد هکتسا
 یلاجنج وراج همان زور یاههرامش

 اب سراب باچ «رآو-سلار»
 دوشیم هدیر  شچیهم یاه رشت
 ام و ةواس راسیبب هک ینادرک#
 رد و < ینوب زبوات » یاءزادنا

 رد و تسا یمیمصو قرثد لا- ی

 روطب یتداو> هک مایفزا ۶
 خراین دمهم تغتیاپ هدچرد یزارم

 هجوت بلاج يو ژان و-م
 رونک آ زرلخرو تسروه در۶
 زاکی ریش .شقب رد ملیف با
 ِح

 نیطالسو زا یکی ریو زا و ایر طاسب
 ماپپ رابخاد

 فرا رتم

 هیاعرب ارام

 رد میمیصمصا 0۷ت

 »سس

 : رک دل

 حب ۵ ارد

 مهم اخلسک ورب یآ امنیس لا وبدسق هب
 وح یاههءان زایکب رد

۲ 

 تهافا

 ۶ لا ویدق

 یامشیس دی دج تالوححم

 :م جا هو جب و

 ,انف کباب الا و« ملبف ۲ دن و نب رت قراص

 قشعر و هب موسوم یناملآ رکبو دوحو نکا و تب ريم رامش اهن]

 - دار هد رب رب اددحم ویتهمآ ی نی ربحم زا یدابژ دادم

 ملیف نیا رد دش رهاظموب روت دوا یلیدوو <را وصح ارت فی رمه

 یزاب اریکچوکیاونا راک شقن و نآرامنام شام نااصرد رو ریم
 هار زا رس رم , 1 وخ یمااو شزرا ماد نیا هک دش

 ضخد 4 نی رت ۲ وب دنک تک ار
 هچرکا دیامن یم یدنبطرش رهش و | و
 ۰ لاخربب یلو « دزاب یم !واطرش ال و

 یئادرک راک « مایف ز اخه. تضروه .

 یورو لوصحم «منکیم یگ دن رد آ رد هکب۱۰زاخ» ,

 یناوج ۰۰ ۰ یناوج +۰. یه رب ثراب هک یئاجک

 ...۵ رک هض رعابب ملیف ییناهجلآ وینسف
 شیب هرامش زا هیش ۳

 هب موصو» لاوبنسن رد روش" نب 1
 4م دهاوحم هچ دنادیم ه ینز»

 زونرا نیزرا یس نادرا رک رم 1 شزرا او رک راک رثا
 دباش مابق نیا هک تلانار ایرام

 رولعت اب دشابسوا «رناو نیمدص
 را دشنم هد سدح هک

 ۲ ور ظوریصازا

 ۱0 ,لاکبزوم
 ز رابو یوت

 وارووطوو دوجو اهنندیاشو دراد
 شزرامدع زا ارنآدناوتب ملبفرد
 ابد دهرتاحن قلطم

 1۰ یشب رطاحاضتفا
 هک هتنادیم ناکدنارخ دیاش

 لد یشب رطا یاه ملیفرا ها راکت

 مراد: یشوخ

 هراش یسی- » و «كي هزاش یس
 یا رادبو تراعس

 مه ار(-هرامش یسیس» و < ود

 یاهزور رد ,

 زا ءیکب,« لاوبتن عورع لوا

 رود. ثبراب كبامنیس یاسعا
 مال و تشادتک رش لاوتف هتک
 ال رس هام نیا یاهزلیق
 ,ناشآدیدنو وزج ووب هدبر الرق

 ی را های دا لاو یلابتحا
 »۰ ور ماتمه «لشارد حاضتاو

 میم توحنیدب دمفف ٩ .تسا وی

 روهچ ۰ مخدر .منوق نیامده اب
 تعاتعب هوب یاس ترورعتبا ریغ
 روح رو تمافا اب زا یدناو

 مهاتع 1 ری لقما!نیی نو - زورسکا
 >ارقکب یعبرتا منرفاکب

 دا هایش وخ



 یعوصم ۳

 طن اه« یبومس

 دتته

 اه هدیس هیارق

 ول وج وک یبس سه

 2 شا ۲۱
 ( اه تلر) یژژ فول

۳ 

 ز ۶ ز

 ۰ یوروش نویکلس

 و ب كف 2

 هم

۰ 
۳ 

 هک درک تباث وو یجوت بلای

 مای نور زو موصخرد رظ ۳ ها نا

 ر رد «دنرذکیم اههنلدل «کیتتوو

 7 تساحبحص فوبلک ریب ۲

 ۱ ۰ . وهدوبن «فولب وب رج یزیج تققح
 و نیپ یاه هناش , دیعر

 و 2 رتهیمومع مضو رادون دنا وتین

 یب وب يسسوه اب و ویسرکا هک هیا

 رضاح لاح رد روعک یامنیس
 تسس

 یروک رک ژان وسرپ یرهاظتاصععم 2

 یدر منف ود نأایم رد .,دشاب

 هدبعزا یتتسب یل و دنکیم نیمضع رز را ۳ ۰

 <یاهناعو یتسیریزدنک رب اوت

 شعب نیا یصانشنا ور رط مست ند > و  منک دز نآرد

ِ 
۳ 

 ۲۳ 2 رب» یوسف اویل رو و اخر وو

 نامل آ لوصحم «دلانمن تلانسا»
 نااس رد اه «رورببیلید» واه «رآوسست 7 رف» ناکدنیابن نیارگا

 ۱۱" شف
 ۱ ,.۰ دن دوبن شی امن

 اي

 رک
 زر و

 ,.بوخ هزأخ هوآ

7  7 1 

۳ 1 

 وآ نآ وب زاد د را

 ۳ گز ی 2 ها

 زا و سر وا كنچ

 ۵ ي ناناوج صومخ ر
 اه مغ «تشون رس « وورما یابند

 وب رانسنبا-هدش هتش ون نام, |
 هیداشو

 رد هک دنک
 بم نایب اریناوج ناتساد

 یک دوک نارودیراجنرت مراهچ ههد

 رد دزاسیمیربس یاهناخرد ارروخ

 سح و دوشیمكر زب ۶ تسا هناخ نبا

 هدیمد شداهن رد یلابیژ و یتسود

 هک تسا هناخنبمروزا و ددرگیم

 و مرگ درد راچو یناوج زاغآ رو

 هراومه هک قيشع نیستسخل ع وبطم

 دنامدهاوخ یتاب یندش شومارف

 ۱ دو رکیم

 ناوچ و دوشبم غ ورشكدج

 هنایشح و یاب امورابب ر-؛ز رد

 ار ووخ بوبحم راپ نیل وا یارب

 دربا نادیم هناور سبسو دسوبیم

 ٌزاب اهیلیغ كنج نبا زا دو رگیم

 تشک زاب سا هک نا وج ودن درکیمن

 هک هبابیمرد دراد اردوخ هاگ دا زب

 یکب اممه رد تسا هدن امماجن | یب شفشع

 یکدن زیرکیو هداوناخ الاح اهن

 4 یدنمشن اد سانشنیمز دننکیم

 شدزنب هزاومه یک دوک مایارد یو

 شیابی كن ردنچیاهکنسات تفانشیم

 هدیسر لدقب كنچ ود دنکاشاعتار

 یاهگنس كنبا وا دوخ یاو ثسا

سانش نیمز مهوارغآآ .درادیرتکنهت
 

 ء تسا هدش

 ما وا ام
 دا و

 روا و نم زا رش 9
/ ۳ ِ 

 م ۲ و

۰ , 
  نآ ی ۶  5 ۳

 لس 5

 هبده رانا 4 -_س

 روا ناو ر#

 ارت وا وب نا 9

 لباسو هنیمز 4 اراو هک

 ۱۵ وا ین طتوتمار تنسیپ یرته

 یاهراطاغدراد هک یراش رس ینابب

 دراذگیم یفاب هدنیب بلقرو

 لاوبتسف یدئله ملیف هراب رو

 هشار تنگ یا رب یزیچ دی ابن
 روشک نیا هک اجزا

 | رها

 یلو م
 یلامنیسیاهلاویتسف رد ترم

 7 تنمب هجرت اب و دنکیم
 زا یئاوار ۶ تاراظتنا شزیچان

 یط هب راذگب تشاد نا وتین وا

 روب زم روشک ملیف هک ما وکب هملک دنچ

 هک تشاد مان <ینج» لسک و رب رد

 « هدوب كیس لافتامیتناس یدمک كر

 رس
 ینادرل راک ترده نا ویلب و طسوت

 ۷ موسوم یو سعه

 دنله یاهر ات رد هک ترسهنا و نا |

 شق نآ رد ثسایرومشم هشیب رثه

 رگ هدپم ارلوا
 هاشا

 دوبآ سپ را رب ز یاراد ملیف هک مینک

 رتخوو هدش

 تسا هنل

 دد رس نآ زاسع به ؛تلع

 ثاهوبطم ناکدپ امن کر

!ككب زلپ «يهن !هلف» ثاه و,طم ودناه
 

 !یرصمتاغیلت

 4 رو رصء زاب

 هو درک تک

 دوشک نیاب هک

 شاکب| بک

 نبدب و

 در واین

 ین دم ز ادعب

 رش یلاماپس لا وبتسف

 یراش رس هنالع توجب

اضاارون دپ اب مراو
 ما «ه

 ۵ رکیمل تک ره

 یار ملت ,
 دردک نیا

 ؟ نمبلف یادب و اپ
 » رلا

 و



۰ 

 یوروش لوصحء+ «م۱ رآ ند»

 رول وآ ووس رول وک ووس رول وک ووس
 مچ هم وجه

 یتادیلبت .یاههچرتفو لاوقبزهکتباال
 # لا ویتش رو هک لواو اب

 قفحتب و دمآ شیپ رصم بالقناو
 6۰۱ ۱ ورک كمک شاه ور یاهابرر

 ۱ هک هژوسییا یاب ارس زا
 یارب "یا _؛لیسو ملبف رو وژبرت
 امن رو,تسا یسایس تاغیلیت ماجتا
 نان ام رهق یاهوگناگ ملپف مور
 سی ریابلطنب مات تابع ناقتار
 هلوتت و ورا رتانلاذف رک
 ۱ مبوبشیم نینچ ملیف زا ینسفرو
 یمدرممادت نبی ماچ همه رد یربارب»
 را رب دننکپم یک ژلبث هرورواگ
 زاساب و یدبمون یاهزور هرم
 بحاص اهسا رب رکپ د ,هل | هنر نو
 تشون رس ور و دنها وا میسر یشا را

 ۱۱ تشا ردنهاروضت ثسورو ارمورم
 رکا ررک دهارخ بجمت «دنلاوخ
 زا یگبرد تسرو «امج نما میرگب
 + مای یفشس یاههنیجص نب تب

 ءامچ اب هک یا هنعص نانو نآ رد ی
 شابب لفام,م رب رعیا»

 ندش كیران و نز و در
 همالک ورعبا ید همت اغ هزرپ یچ و
 ۱ در

 نودضء نینچ هک تسا یمیجط

 سن لات اب روی الی هک
 نوچ یرا رفا ین سک «*# و

 روشک نیاسب اتقبفح هک ار

> «۰ 

 ودنک راپب وب رانس هکتار افاضم

 كحاطم ین ار رگ راکد وگ رب و فیض
 رو _صوبخم یزپن ]فن ر :هناگچب ر
 وءدننک تحا ران ودنت رخ آ یاهتسف
 یاچ . تسا یلادتباو دب اهیزاب
 یاهشف رشیب _مغر ریل هک تسا فسات

 یکهنژ رکبو یاه هبنج رو رصع
 نبا یاتبس + یراصتذاو یهاهتجا
 مح رآ هلح رم .نینچ رد زواهروشک
 هن زیم اچرریزپگنا

 هد رب فر طن آ ردقشع

 هک تسا بلاج هتگن نبا رکز

 سیلادوع ربخا یاههامرو هدن راکت
 یفدع یه سس نن ر قول و برف

 فرات ۲ رو هک ماهدیر یلاهملبف روار

 دنا هدش هنخاس ء نیتهآهورب و
 اهل كل هکتار > یقشع یاه هن»

 نآ رب هکیاهلاخ» و < دن رذگبب
 یرروش لوصص + مکتب یگدنز

 ناتسراج+لوصحم «بش هم ردو اب
 ناجیهو زیکناروغ رابحب نم رظنب
 رو دوخ یا لراعم زا وز

 لوصع» كپ هل لببقزا یرانآ

 «بانب«ناشو رم رها رج و ایاکپ رمآ
 همی زر و دف هبنارآ لومج»

 مدیپ ماننآ زا هاب رو هک 6سع
 لسگ ورب رد ناتسراجم فرط زا
 >- راکب هک مایل نا نائساو .دش هطرع
 هوش هیوت سومز يک ربک يلآوزک

 یر ۱ ۱ :
 یقاع هم ۳۳ ۱

 هو , ۳  ۵ یل و و رب,

 ۰ + ۱ عام و
 ره سا ر و اسم اق و مت

 راوع صوصخر و ی
 اظتف رصاما ,هن اءورک ادیب تسب او وب

 < همین رو» ناتسارو , ۵
 ر هیات هتج قاراو فک زوط

 یزاب ار يئابس نبه تسایلاپز
 رو روح مرتحء 8-۶ صور ین او را راک واههثیب رتف مرمع

 هنروآ یم هیدب
 رانی ۷ هگن دهمپم ناسا رثا

 یاهرسف زا یک رد
 یبلیخ هدهاهسب ارلست

 / ٍیوالرگ وب لوصحم «هبنذکیبش»
 لا ربذسف یبهنل وام دا يب رالچ کر اک هاشنیا

 زا



 رج»«ناتعاو وب تسا رم نات- ِ

 ها رو بس توت آیعب ناتساز
 اس 2

 ۰ تك 7 را
 ورم رسبیا رب ین یلو رگی هیشار ۳

 و ران مع مه

  و رم و هسع

 ناءاب و ها و ایم رو
 سا وب .یب رمكی ناتس

 امیطت

 لوفسم یتاب برج و «تق رکار

 5 بهت رو دن وگتم

 و ریه زج یووربس نیب

 ءو-یل و دء ًابم نا

 ابن ۲ زا یکی وزن زا مئام یتاهاقت

 نآزا رتلوصخ زیئاهت[ و ذو رکبم
 اهنانماع هرم نیل مف ررو هک دنتسع

 دن زا و رب یمدق
 «نج و هارعاش تناطل

 تعتاریجاشامت ملین یتاستا

 وب یناورک رک +دهدیم وارق

 تب رطزا هک تسا یماههکن زا راخرس
 یامتیسهزوم رب دمنیا تردقب اهن

 ناوتیم ملیف رنه هتیمزرد دارگلب

 ناتساد رخ تمسق الم - ورب یپ

 ندش روداب نی رودنآ رد ه مود
 یسکی و یتاهلت ها ووخیجب ردت

 یلیخ دزاسیمدکوم | رسک وپ یب رع

 یئاکیرء۲ ملیفردنآ لرامهزا رتهب
 مقر هتحصاب و هدشهیهت < یترامو
 هکن ]اب موسناتساورد ناراب ریزرد
 و ابلبم رو اهراب نویضء رظتژا

 و اپئاکی رم طسوت س وصحت

 اذیعم , هدش رارکت اهیایلاتیا
 یهجوآلباق یتامتیسشرو ربیاراد
 یلبقت یاهراک زا كیچيهاب هک تسا

 هک كيساک و پ . تسی همیاقملباق
 لسک ورب رد وااب یئانشآ راغتفا
 و خرومو دقتنم انض هشنم یمن

 بش ملیفنم .تسه زین امتیس مطم
 «كي رک راکهاش > اریو<هنذکب
 , ممانیم لسک و رب لاوبتسف

 !ثکنا رفنویلیمدصاهوا
 اکب رم[ هدحتم كلاس زاد

 تک رش .لاویتسفرد ملیفششاب هک
 لماش ایلاتیا نویسکنس هدوک "

 وج با

 و وچ وب
 2م 2 ۱

 ۱ ۳ و

 , رب مال

1 2 5 

ِ 1 
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 یا د ۶ اقا ی جام و هی رم 0 ءو | 7 7م

 2 و2 و یف

 ۵ گابو «رومظوت سف رد
 1 وایس نو ی اکنک 7 ۳۲

 ۳ ز « زی و

 ناتسراجم لوصحم «بشهمین رد»
 + +۱ دشش رع ملیف رد هک دوب نیمه طقف تسب | ووب یا رجامامش ناجب

 مياتسيمار ناملک هنر هدن راک

 - یلع وایاهملبف مامتزا ابیرقاو
 یراب و ««نهآ ءارر ربت و صوصعل |
 < مارآ ردپ ۰ < عونع« یاه

 «ابن وعلمو , «اک اب زام یاهراوید»

 ماهدرب تل < زورز > هرغالابو
 تسیراتسواشنیو را رکیدب اجژا
 , مه ار كرزب هدنس وا و .ملیف نیا

 سوهد یاهملیف هکن اب هچوت نودب
 ریش > و < نوران یاهتخرد ریذ

 راچردن | هتخاسهریغو تیلف ناووج
 . دشمه| ون فمش

 نآ ملیق نیاژانم نویس ریما
 رسرب هنراب نیا ناملک هنر هک تسا
 لفش رسرب هکلب . یئامثیس رثاكی
 نآآ كيدصوهدرک راک دوخ < ریراک> و
 شیکن اب باسح یارب هک اریتیمها

 طیحماپ یئانشآ تهج « هدشلئاق
 شدوخ صاخ رتا یاه ژا وسرپ و
 وانان ام رهق . تا هتشاد# روظنم

ِ 4 ۰ 
 ۳ 1 افت نت ات

 ناک دب
 هل ار دن تیمطق (تشب؛ زرفو مفید گی ص

 000 زر نا ۳ هم زا ار ناملک
 7 ناشن ملرا نیا یاهنب ز
 یا ران هل

 تاعن. ناملک هنر هک
 زا یب دد كشیب نا ال

 سلبا رو ,تسآ
 ور اه « یک 6 ی ۷ ۶و عامشلاتعت رتشی
 7 یاهکتبس و اه «امار»

 ال« تسا هث رک را رق ید و وبا اه

 یسما رک ناداتسا

 نا سواصخ رو هک نیر ب
 ناک هر کنآرا تست رابع ملبف

 2۱ ف نویلیهدصشیث اد رک راک یارب
 تا را و تسا و

 رامشیب و مد آ رامشیب

 ۱ راتکه

 زا راتکه كي و سوصخرر
 هک وب دازاک وسک هلآ را « نام

 یلتفگ .تسوا رتا نیل وا مایف نیا
 هکن نیانتسناوطقا , تسین دایز
 ناذساد نتشوایارم هک تسابلاج

 هكب هبسیا تابثا و یرشاف نبا

 رانفدن اوتمف رح رپ نانهژ راش

 ینعرشو۶ نیمات نا ونعب ار نامسآ یاه
 نبحا یاه یتاهدب كرم زا سپ
 یابلاتا تب رانسرامچ هدشورفب

 ۱ ۱ دناهوزیم مه و رسب یتدم

 نیا شقن یناسی ورتسام ولچ رام
 رب هارزاهب انمش هک ار ناندلراش
 قاوممهیتاهد هناک راکنمدخ ندرک

 .لازدب اروا مهرسرخآ و دوشیم
 ۳ دهاشب دنکیم افیا هدناشکیم دوغ

 ی رب دجاو هت و رعیب ملیف نباردوا
 # زا ولمم و یقالخا یاهفمش

 و با امر
 # 1و شیوا سنامرف رپ
 ۱  ؟ یاوغیب یاهبش و مابم

 ۳ یقل وکسب وونپچ ول
 ۱ ۸ الآن اد رک راک رومرودوبن

 و «صذشنی | هک تفگ دیاب
 لول لو ناو« نامسآ زا راتکه
 فا ناو امنیس ,تسوا
 العف هک هچن ۲ یلو دسانعیم

 ارم یگاساتع , ت



 رومرر

 ۱لوا سا
 ناتسادنبا هکن

 اهن وبساوتیس اههدیا زا یا هعویجم
 و ینیلف هک تسا یلاهژان و

 واها ۲ ندین اسنک یار
 وب هتفایب یا

 هزرک یدنب مه

 هضرع ی ترا اقتسم

 و ناتسادنیا هکن ] مود .دناهووبن
 و طفف يالن وت رف» ژان وسرپ اهاسا
 هک هدش قلخ نآ رطاغب طقن

 هواچ دون یارب یرگید ثعقوم
 سام اتبل ویج رابتخارد كيئامارو
 یاه لر هدننک ءافیاو یئیلف رسه

 یلیق یاهملیف رد ای ربب و انیهو-لج
 و < هچوک : اررتسال > ینب وآ

 ژان و-رپ .دهررا رق «اب ریب ک یاهبشو
 رظن زا تقیقح رد < النوترف و
 یزیچ یحورو یرهاظ راست

 رهق ود نیا ۲« رهق و سام هچ رکا .تحالاب ن
 ناشدن وادخ هک ورک قیدصت دیاپ

11 
 ی

 تسودو یرهو* ب رد هلرزب
 اتیصام دم رثه سی رثا اب یتنشاد

 روخ لوقب ) شیارب ۲ هر رک اعا
 یاهرادنتسا و تآ اما هحرد

 وی رانس ( هشیپ زن ده كي هبانسب وا
 اذهمم ,دنک لغ تیصخشو دسبو»

 < الت وت رف و ندوب قج«رد السا ام
 وب رانس نیرتوب هزیاج ندوبر 9
 میتسهلاکش

 هلحمرد هک تسا ین زالف وت رف
 و هژ وشمم,هدشكر زب مر تسب یاه

 یا یچقاچاف و زاب هفحدرم نف
 یارا مه یهاک هک تسا واب# مان
 رثارو . دروآیمرد ار ناو لد*
 یاهراک را یخرب رو سسولپ تا
 یاهیزادنا مهتشپ رئاردو *
 هب یهات وک تدمیا رب الن و رف 1

 شووت .لوقی و ,هتسفاس و
 هکیاکنه , رویم « تل

 هاخ <« ینامس» ن هم
 وئییب هک دباییم رد یر دم
 هاغب وا یاجب ار یرگید

 سد نار رک رس ,تماب

 ۱9 ی

 دبی
 هر

 ایلانرا لوصح« ؛نو> را وید*

 ایلاتنال وصحم « نیگمشخرصع نیا»رد واگنهانا ولوس
 دص شخاورگ راک یاربناملک هنر هکیمایف نیا , مهمملیق نیا ؛ هوا

 + + تساهورک تفایرد دق كن ا رفنویلیم

 ۶ منا ءوارخ

 یزور مه و ۵

 و هت ع الوتیت و ن

 ی ِ «لبدلاب یوب رانس
 یاب یلامنهارو وپالیفو هتسچ

 رت ادنکر اک رک |اداسم تساهر و

 ووب هدرک هاضما یتیلف ار ملبف هیآ
 «راتهاش-_رایاه و ۳

 ابب یقت مان ابامهک هلاحاما ,و

 ور وب الیفد مانما

 دراد ار نآ تارج یسا
 ۳ یر نیرو
 ورا رق قیدصت رروغنیمم رروم
 رظنف رم صخشنیا تبادهتحا رد

 نیدص"نیعرد هکانیسام اثل ویجزا

 واهتسز زا یراب

 امتیس,راتسلحمرو لبق مین و لاس

 زینت ام وک د تمضمت ی و یا ءلافم

 نخ رد و ناتسلکنا
 نیا نارص زا یکب هک مدارحبطوت
 یموصخب ع وا: و رب ر ًاج تضرف
 یدنب هقمام كب رو -ه«یاهماف زا

 « تفرقح هقالخ روان ناو ع تاج رو
 دهدیمرارف

 تشیه كب هک تا یلاس دنچ

 روورک زن وب تنک تاب رب یمابلاتیا
 نوچ یتاهملیف و هداتفاءارب اتو
 و «روقنءءراف و , برس یوداجو

 هک ه نا هتخاس «نچ وا ور دو رخ لب

 ربسقلو یدن هقیطرو هیاب |راهنآ

 ۰ ؛داوزارق < ورد هتالخ

 ۶ ورد مغریلع «زوقفم ءزاق» ملبق

 نآ روهکی و وآن یهوت و .كر زب یاه

 یزت ودنا رو یک ن زمسر وهاروروم رد

 توجب تسرد دیاشاب و) تشارووج و

 توققوم ابا ههشورر نه روج و
 نیا ربانی , هشهجاوم نلانكرزب



 اراج یه

 اهت ۲, رکیدیناج زا لاحنیع رداما
 هکدنبولوق یچاشات دنعوکیم

 -امنیس یرارربماق نییر ود كنيا

 رد ؛ تشحو نامعا رد ناشپوکس
 رشب یاب هک یئاجن ۲ ردو + تملظلو
 (:یفابل انب|تسی راتن اموک د)یئاب ورا
 نیعرد . درادرارت هدیسرت نآ هب
 تیفوم اهن [یدرومچه رد , لاح
 ار یاهنحص چیه ینابنا رفجقیقد
 سوآ هک ارام دننکبت صخشم
 هدز رد و ماب رب رت دوزناش؛اوسر
 وه

 «نیچ راوب دو ناک دن زاسهچوم

 لاب ریعا یک هن زرصاذع هب زیچ رهزا شیب
 فوطعم روتک نبا ردلادرلف و
 عقاولا ین هکاجت 7 زا اما تساهدوب

 « دن)هنفر نیزا زورما رصانهنیا
 هب راچان سشناراکسهو یرت وب تنک
 نیرود لب اقمرد اهنآ «یزاسذاب»

 ملف یاهتشف رک اد دنا تشک
 یممچب قیقد نینا زیمكب دوجو
 كبحا ی ) دیلپ هنحصرد  دروخ
 هن رسپكياب هلاسود وتسی رتخد
 روخ ملیف هدنیوک کیلاجر دز لا
 ۳۳ لبتلأس۲ ۰ ی

۳ 

 هتکششایوق دح زآاع « ایتوژآ

 را رف شرب 3, وروعا رملی نایچاشادت

 زسک ورب لاویتسف رو هکن انچه,دنهدیم دنا هی درون
 یسه دهسجمت نآ زا یرایب زبت
 . دندرک

 یتاعوبطم هبحاصم رو یزن وب تک
 تدعاسم تیابن اهینیچ هک تفک

 بدتدروآلدعب یو راکدروم ردار
 اب یو هک تفکدیاپ صوصخ نیارد

 تفارش دقاف غورد ملیفنیا هیهت
 یااون نامجم زا « هئتسم یامنیس
 رکشت ید و تشز وصنب مورمنیا
 هژورسما دتسم یامنیس . دنتیم
 یعامتجاكرزب یاهتیل وئسم یاراد
 < نیچراوید» اما تسا یکتهرف و
 ینامیلمت و وگنهرف شزرا یا اهذم یتح
 رد اهن[ شاکبا . درادت دوح رد
 موسره رگچ هک دنوادیم ناشن ملبف

 بک رترو نرده تارکفت و یسبدق
 كنه رف وندمت دنناوتیم رکبدگ اب
 دنروآ روجوب یاءزات شعب تابح

 مدرم هک نامز نیارد « ابن آ شاعیا

 كبرزن رسکیهکبب نینچلیا ایقد"
 0۳ هنحص كياب رتح , :وشیم
 نم هکدن دادیم ناشن , مهش مه

 تو بم طاق رو هک یمدرم
 بهاذم رندیت دجاوو هورک یک دن
 یاهتهابش لاحروب دنتسه یفلتخم

 هب

 ۳ « ی اطیخ ا رتحا>
 ماین درورز ورد انشهو ردم راتشهاب ىحرب هرب فس نب ؛ هقيف رراتشه

44 ۳ 
 اما. وراو دوجویا یساسا یناسا

 «نچراوبدو مایفرد تیتاسا نیا

 دنهدی ناش اهنآ
 هت ؟ كب مد م نودلیم دستش هک

 یاهنفرشبب راک رد زورما نابح زا
 نیا از هننه یعامتجاو یتعنم
 اهتیس هشیک هب ار یچاشامت هلئسم
 نآب دقتمم اهنآ . دنکن كيدرف

 یلبزرب و یهذه ویپچ هک هناسن
 هه ییالاس» و ینیاژ ووقاماو
 ناسناونآ و دن راد ك رتشم هج و كي
 اهآ ؛ سکعرپ . تسا «رروپ

 ار رگید یاهروشک مدرم دنش و یم

 زرب اب م رگنو یتادوجوم«تروص

 بو و اتع المک هک یرکف

 ر وذبمن تای

 8۱ رو : ز دروب و .ه رثا یشا 3 یی یر ون رد
 تب دیتا ریسه. .« یتراچم رن زا ننآ !ییژ هک

 یرتا < قاعارد »

 1 گو ورا ورک یک جهت ۱ دم همچ

 نکا ور, هامنیس راو تیغ و

 . دنک

 تعب زا" رماج قیس + حیضون])

 < يچ را دود سوصخ رد رتلصقم

 هورطنیادخ رک ا اما ووشیم نام
 ردروب زم ملیف هکدش نیارب رارق
 نادچ  ووش هداد شامن نارچ

 مهار لاسرا نآ صوصخ ردیا ٩ اقم
 روهاشیس هراتس هلجم هک تشاد

 ٌُِ هدزاود رد ارنآ دوش
 0" ی و

 ۳ قلموعت شبستر
  هیامانوف شزرایارار, هنافسأتم
 9 یراعنا و دن رو, یا

 . دن ورک بس روشک



 هک تسا فحاتیاج
 ى مس

 و یسبتاوزک راک یل
 تك ریل یه هفا یخ رب نت ریقیزا بنت

 (ریلخ دفتهو نیگسن هنج .دناوتب هک

 اب .تسا هدش ماوت , رررآ دوج وب

 تایقنکی یا رار يدساق رسخو ,لاحیا

 :رچرم زا قق تهی ییلاج

 نیاتبالک العاک ینانسشوو رب

 تیحالکد ص رر دص ءژوسکب زا ملیف

 ته هس ,هوالص فکس هجوت لج

 *نناعرم وراتو .ملیفنپاقوا هثچ

 رد وریشیک وب وکیک وار وکسیا
 یایبزگییادبا یعاولت تبادهتدت

 دهم ۱ ا یصق یب و بلاعالماک

 هتک میطتت هک سا رکز ل اق-

 .تساو میش ریضت کم طیف نیا یوم و

 یاحر ریهنگ دوک و لف لتدنچ هک
 هکر وتبس هتک ورک یتار رک اکار

 یتیم یاهتسب راتس نپ رتوب زا یو

 ورم رام نیاز

 الا متد
 ات اس یخ
 هنر ی 9 ی

 ارت هک .(یلفنم رتپب گر زب هزباح

 بجرت نیکو حزب < ب رعتح

 سا نام لراک سو درک

 وووهشم رب هتس یندیل و رلا یک
 حر ارم

 اه

 اف ۰ ته سنجی منسوب
 قامت هزیرت یعاسار» یینامز

 تع- ا هج و. «نویساسی او یاب
 درب رج یلپجنک و میخ رو . .تسا

 موسوس نرو ور

 9 ویربات ۲ مانع <

 شبا زین اهن رب هبنراگه رب
 کس ورحینسیس کت یو هد هوا
 مصر هک رجتتع بتن یاس باب
 .موافتس#- مقم مس ییاوفا و رو رززیمایم
 متسما مست «روت نم رول یتههسعرا

 ۳ ین رز



۰ 9 
 هاشسهپد انا

 را. یاع راب رد مک رظ هک ملیف

۲ 
 و ز مر

 1 تر تو

 ِ ور

 را . تسا رو

 یسمویع و

 2۳ 1 یخ ۱۳۳۳۳

 یتسو رب زن دمک هک دن فا رتعا
 تیسایق "نا ملاک رو بازه «تا
 «کر وب یفرب یکسا غاموورم تب
 ههگحنمو زیعآ ,رغسم یتلاحاب

 رو ,مهرابتیاوتخامن ایم هدنهب ار
 رج ییموو اروا شک نایلغد

 ۰ مین یم هاوعلد لر و
 هلسوب لر نبا) لب رات لسلک

 روتسوواب ( ووتیماقب ۱« رروفیک نلآ »

 نابلخ ر من اخ رتخدگب و زت هب هک دهدیم
 ووربتسا ی رمنامل [ رد هک یسور

 هدهدب شناصن یتاهتت و یتحاراترا و
 , رفت و ,دپ وکیم پوه اون | راک باب

 اربز مهاوخم ترفعم یلیخ

 «هشگ یمارمراظتا ندنل رریرتخد
 زسچ و تسا روتسو روئسد یلو

 + , , تست یاهراچ نآ ءاجتا

 «نروبپه نی رتاک و پره لب اقمرو
 بروی دشن ,شومارف ران آ سي رتکا
 یاسبیرر ؛ نشه نودب , هاگشررن

 ۱ شرسهرایر ؛ قشهزاوآ؛ نمج

 ناتسبان وراغب فا هکلم , مدآ هدر

 . ایوکال ووک اکشب و نتیپا#ک لر زی ورد
 .هقاتب ینیسجن نلباش تراپماپ

 ری 2

 تبروصام ن
 شیخ رفس هتشبا زا

 لوچ ودسیف یم رب ول + 8

 ار یرتحد <
 طباور هکر 2 الک اب

 و, تسا هورک رارقرب

 هذگ یروسم زا و
 ۰۰ دنسرپم ناتسوب خرس یرات
 ای كرتخراهنآ هک تساج نیهرر

 - مار «یواجاأسو ریسایور
 «وب وب راو ب یراجاکاس . دننم
 ژابتک یوسنارف یمازاناک رجات كب
 ککزا ارشافش بست رت یاب هنکیم

 تا هداد جاودزالوق وار دهاوخ
 رچات کد ربپم یب یواجاکاسهک یتقر

 هتک داجتشیپ گ رتخ رب

 یر شرابهب نسبسرا !راهنآ

 شان اتهوک ناب رو نهوه

 سیا یط . دیابت یلابنهر کات
 (ادرد فراجاکاس , ثرتاس

 یی سا زار قلب
 !۳ هو وروم تک اروا



 هک
 حر دنسرب ناشدوصقبب و دقورب

 ینام رهق كيتن ام و ررث !كر
 بلاح و هم

  لووست

 هو < نخوخ زر یواجاک ا- و

 ناتسا» هصالعت هک, رت ومادل وکی

 و دندورک میظنت و هیهت یوریک
 2 

 زا :يس ری هک یناس رهف رلوصع و یناریرت راک تمس زین <« اعفل ودورو

 نییاپ . تقربذپ زاب شوعآ:ارهلم

 هدومزآ راک ناک دننک هبه ساموقو
 اصابت رت نیا ر ینق روا ریاس

 ,لیت یفا و رگ و ت وف یناو رک راک دن ورک
 لاص یریاه نان ار رک راک -پاقزا

 2: | رن روتن وص - شب رده لری و ام ب

 مایلی و نا رک راک ناتسبمآ-تچارب
 رتلاس رعاهزا کنه[ - یراک

 هچعاسور رثاتب«دور قفار
 یناسنا یتاتسار هک + ووپ_یناعرمقو

 نیهو موطوم نیه ,تشارمرگ ۲
 یاون اتسه وک روا رن ۲ همش تهاب بلا مت

 يرار رسیلیق نوتتدنا رک _كان رخ

 هه دعآ هدرپ یور مطبف نیا رد

 هرات اپ شیپ رت ۱ هن ورکیع لاجت

 < سپه تربارو - یرر ب4
 یاهو هنارقدب رب تشز هی

 یاهتلک , _ نامتره  یاه هناسما
 < فوسوک دیوبو ۶ -- 7

 یرارف نام یاهین هام روا
 یاهتقب رو - رام هاش

 سا رب وربناروب فوت اراکسا

۱ 
۱ 

۱ 

 ..,دشابثبررت تقیفب یرد# هک ۱

 نعل تست شی دن

 نی دقت هک باک دن دش_ شم ر-هچ

 را رود او هتشون نابمجار
 تسا یی

 یاس رهق و یقش « بس ووآربب
 رب لقتیم یتاسررهق منفي لایخب و

 ی وتسء ام فآ ورور

 ز وسهشی

 <« دور نآ ی اشاتب لجتب

 ملرف نانکب راب
 ما ابو فور شب رنه راهچ

 هدوسا ملف تسضن یاپار رورپلام
 هات رگ

 شش رو ] یروسک اس ورم

 شق رو]نتسع نوتا راپ م | رت وب رم

 شش روسب رات ور مس (كرالک مایلب و

 شق رد]لیهار اب راب - (یواچاکاس

 | و کا: اهایل رچ

 نما هتسچ رب و مهع نانکب زا رپاس
 مه ملت

 آر <سک اب تب و هدننک ها
 ار «صاعوت فلار و ینار رگ رک

 ه ار یرار ریل , هر زکباععا

 هتبژوم هیتر «رراوتساتست راو

 لرصم«لک:ارف نیما * ار نت

 یاهملق روار < یروک ام
 هرکه تک ؟رقسک, نانز یایعو

 رد را مقاو رویل و هباءدبر

 تی وصم و تره یناعریهغ راتآ

 «واج یاهجنک . .تسا هو رک سک

 نوج هیت رب یاهحلسا « ییاتبم

 ریحا مشف رروم روس دور نفاو

 زا زبم وف شیپ ویهدیویکبم رک زا
 شی وجتسچ رو اهتدع هک روب یلر

 یروتک ا< نتسهنونل راچاو +, منشک
 هکر ع اب رخ لاو یخی ط هک

 ناصر ف هو نوچ یمورسع ملیف رو
 یاس (یلبع و + بت . لیپسیس رم )

 رو ونک | میس رب مدیسر .تیقق وم

 میسو نیز رس زنم یلاه رها

 یلآر» دزو ؛ (رجاو مای و رتا]

 ور با و ۰ ۷ نیا وک نوت۲ راز

 نبوت  لض رو. تس+ هتخاس

 هاب رو اب زبوت هعکهنو ماناب
 ری وب واتس رضاح فا رک هح زا! نح

 اسب وب مشی یار

 لوصعم < سهتکن اب و
 سوسر ةتیدنعتبا . نوپل شی رب

 لس وات روص هه سا ناتسلگنا

 لاو ربع هتکبم یر ( ,یظاورتا ]

 جرج یو یادش رتع هه رالک
 فا رسان هظع نود و دم

 هورح نی ,یسأخ .تیروسس < رود
 ریوی آ ها و .تسدم

 روت زاکس۲ مدت رب ببر اغ رخ

 ریل رطاح ۹۳ لاس مود

 نیت یر + «تسرضااتاجس( زاو

 رس یکریزاسع روتخرهش+ ,لررو واچ
 ون رنووکسیم _رهاذخ هورب لقوو .تس و

 ,نفافکبزفب رعاسر زا تبع .ر وذجیسا راش

 یاقوت مابلب و بت ملیف مس
 اکرم ررآ و واسب ریل[

 ۱۳۳سی ترم رم لی کره

 نم واتس و وون هک «روریخاو

 نتشوس+ اپ ,ریامگ و راک یک

 ارگ بعثت او کوری زیبا <

 هنگ دا وخ زا کشی. رس

 -ي نکن ین ز یک یمآ تب نیز رم
 وع بدن بیت هک هک . اند راک

 ین وووسب دون رب هیت روم
 قاطع رویت آر مکن هک
 رگ نها رخ سه و توهم انا

 ۱۳۸و
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 ۲۱۶ 1 هل
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 م یادص اب ورم ۱ خم تفت ی ایت ها
 ۷۰ یلمربا و" امرادنا مشچ < (درجتمیشاقن) نوت راک کدبخ یاهلیف نیرشمژا یادم ی ۳۳ ۳ هیت تاناوح هک )یا لیلد تیجب) دورک ما هیت ی ۱۳ را فید یشه لصف یقح رو ودیامن هجوت لیاق و ینتشارو /

 9 ایدار راطا یاهایردو اهنآ مون نب رتابراد هراب رد لاح اراد یصاخ تیوبحم مررم وز ینامز. دن ورکیمیراو ربطی .تعاص

 3 لا دیملف کیا
 7 رتنکیم ضوف ار ی

 او کج« می نوت راک یی ملبف ( .دنشاسم ,دکمب |راههتص هک
 ۱ یر تنچدیملا۲ تو : دفو نان ار یقیقخ یایودیاب, . ۳ ست ۱داهقآ نوک هاضا یربخ ملیفی" زی ارعایووم 9 ۱تا یلاشتسا ملکه لبق هک ه رکنایه نه تسا نتعم 9 و ؛تاوصا تاقوا یضعب رفت ,دننک
 و آراد یلدا یلچره - ایناپسا هدق وس,ایلارسا ۳۳۳ هاععملیف رد تاوصانیآ , هاسرد 0 1 ناتسودنه؛نیج زا یفیفح یاههنعص هک تسا رسقم یادص اهنت نیاررب - دنیاتیع

 9 ر رناه)و(مب رک) یلایخیاه >!یتسا " تاقراا ضیا ددا . شا یک ها
 ۱ 2, الان ازابه۲ هک یمییط تاروتسا ., دشیاشیم زین اجبا یاهیخوش دقاو ایا )و , سرفآد تسیبآفر : هتکما) «هججلا اقنض (رگیو وا یهاذ نیرسفم هوکنیا یکم وز رها رب زووشص
 اد ناکتما -ِث ام «کدن ۳ ِ ً ۳# ار آ (نوت راک) ی 3 دوخ یادص نرومن مب و رب زاب . دیاشم طشارادع
 اعم هو 5 هزن] یر تفت ۱و رخ ا ك کدن زاسیم هجوتم ار هدننیب تارصا عاونا لماعاخ ولو و
 تاوصاسب یعلیف هکیماکتع را ره ۰ ۰ وروت وم؛اسیپاوخ همه هک ار هچن سوم ردق اي تروع رهرد 1 |یادس,اه یتعگ ءووحیم 1 7. جوتدرونو هدعآ رد بآ زا یبلاج ک تمسا , یاد 2 چو 2 : 2 رو لب دم زالات و یزابردنوزلک ۰ نیر ملیف ثكخنودب .دهاب و نیشدیکبنآ اب تور صخش نيا عقومر درک قوای فر حج تم
 نایدصتمدشاب هتشاد جابتحا یموع

 تیاده ارهدننب دن راو,هتشوت نابب
 یقیامزا ملیف عون نبا یلو میصت تاعوضوم هرابردات هدون

 تقیقح «ک نا رطاخب هن تسادچ

۳ 3 
 یصوصخب تب ثكيزوم ملت یارب ی زا یر قدس یتسیاب دشاب نتم كیزوسب جایتحا ِ ما ریوصت اهننو درادن یصاخ #َ ی دراد هدپعب یتقو یلو 9 و ] كولابد (نوت رک )رد ی دوی ی به 3 یتخس لنش یربخ ی زااررظن وروم یاهراوت دنناوتیم ,تسا یزورما هک تبع 8 ِ ۲۳ زف یک رس کیو علف

 , دن زاسم زیان مامت رد (نوت راک ) ملی ِ
 هدوب نوزومیتسیابوا یادص ,تسا رد(نوتراک) شیامت هکتسا لیلا مسیم رایسب یریخ مايقسفم نیپب ددرکیم كردو هدیعهف ایئد رج حس

 .دیان بلج دوخیار هدنشیات و یریظن اه ح
 1 ی

۴ 

 ك / ننچ ندیدب
 دوخارریدافت نی رسفمزا یضعب 2

1 ُِ 
 ۳ هداج ۳

 هی[ رگیوی)هدعو دنامتیم فیقات
 هتشون ذغاکیوررد هکاو رتعیرهاد ناتاد ربوصت
 ۱: نابج قلخ ءادعبازا  درادیم هضرع (نوتراک) : تلاوت دنراذکیم ناشیا .دنکیم نایب تالامح زا

 2 ات دم ۳ شا تم سا زد ار ملیت دابکی ی ی
 رتراوشرو - هناسقا نداد ناشابی طظاحل زا یربخ یاهملیف همه ن

 ی ی



 نوک وما راپ مظعم

 انبتسا روهشم گر زب یارأیذ هیبت رده"

 رود ققا
۱ 

 ك» ابص ةد دکل رو
 ۰  هاو "۳ هی

 ناب وادسبو هتب رطب شام

 رلاک ینکن یزیمآ كل

 220۵ 6 ۳۷۵۹ كلا رتشاب
۱۶۲0۵ ۰ ۱۷۸۵۸۱۱۵۲۲۸۵۷ 

 90۸۷۲۵ عمجعمجح
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 ءهبم» ۵۷ ۲56۳۱۱۱۱60۵۱۵

 زوهشع نادنمر نه

 نتسه نونل راچ

 ار 9 دی رانورد

 لیه | رابراب

 هئام فلدور :ینادرگ راک

 ۳ ۳ 1 ۱ ی



 یاق آ «نادابآ[> هدش لاسرا امشآشرو۲ هب ابو
 ردامش جابتحا وروم یاههرابش هل ان 1 ِ 2

 نیت ناب دل ودد
 دشابملایرو .تابن[یابی و دوجوت تقوا هک

 (یدوسایرخن) مناشسرو[-۱ وب هدشءداتسرف الق زین ۱۳۸ ه«رامش

 زونهملیفنیا یرادربمایق-۲ دشابیم راز هلدل نابایخ نارهت رغآت الت
 - ۳ ۱ ميناسرب امش عالطابا رت آ ناکشیپ رثهمان ام ات تساهدگن عورش

 ۰ مرادندروشیارو یقیقو عالطا .دنشاب هتشاوراس۴۲ ناشبا ایوک

 دنت رابع بیت رتب روب زمیاهملیف مان همجرت ةزیشود (نادابآ )
 لیق میمصت -هرکاب هکلم - یتدشا مارزا یلامج ی

 حالطسا كي زینمود مایفمان - مقومزا
 هکیماکنه هتلا تسین رودقمالعف نآ همج رت هک تسیاکتی رها سلاخ

 دوش پاچ یجراخ تالجم رو روب زم ملبف درومرد یرتشی تاعالطا

 تفایدیهاوخ هلجمرد | رث ]مات

 ملیف هراتس < ادیجیرب وارلانیج» - ۱  یاقآ (ناهفصا)
 لیمودلیسرس -۲ دوب «نابابیز یابز»

 نپ رگ رزب » ملیف نادرگ راک و هدننک هیت تایب نسح ۳

 نارکبپ ام » و < سیرابیاهنکنام» - ۳ ووب «نیمزیور شیابت 2
 .دلقووب یوسنارافطعم ملیفود 6 سیراب

 هک تسا ملسم نم یارب ء زی زعهدنن اوخ هزیشود ِگ

 و دیرادن] ناتدوخ لوقب یلوسرظن ایش 1 ۳

 !یکتسخمفریا رب طقف امشهمان یاهیخوش یرتاوولین :

 نیارب زجب هک < مرتحمتسایر »نیا اش سب لو

 و ۱اتسوک اعر لاحهمهردو هشیمه تسین یاهراک همسر 
 ۴مدیمیسانر استالارسب نت ۰

 هتشذگ یاههرامشرد ینوک ان وک بلاطم یویکدن بد

 او زا

۳۸ ۱ 1 
 وون میهاوخ پاچ,دلجیور دنهد دا

 .. یتشآ لایخ اشیا هلتشنبا می رادیوذا هک یربخنیرخآ تس
 .دننک ی گ دل ز يرجه» يتدم دننپامو دن اهن ارناشقپاسرهود

 ءگنلترب د ی ۰ هتبلاس 3 ٩
 رتورس ۴ چو ۰ 4

 هک یف #
 7 1 اعم ااک ام
 ۹ و روتکیوو یاقآ نآلوا هثیب رتهو

 1 قو زل راچ .» مانبیا شیب رتهار «لبطبرضو» ملیفناتسوب
 ۱ نود دوشیم

۷ 1 ۴ 

 , کت شادمان «دادینیرت هنداح»-۱ یاقآ
 ۳ تم ی

 ۱ رک و ملبفرو یزاب لوفشم النغ نرول زوس- صور هد ۵ رب یددومنط و ناحاق | رغصا یلع
 ۱ .ووتیمهداد جم ی ا یوتیواد خساب اب نام ووزاسپ اجشهمان هنافساتم- ج دابیم عءاوخل اد

 ۳ ۱ دشور وب رب رحم تایه میصتانب انتی روف یاضاق

 1 زو نباسلا یقامک < نیلبمات سار »- ۱ یاق آ
  لوتسم ریامنوودلت ورتم ی ۳ یرا دیدو ۱۳ ار رفلک ورتم یناپمک یاهملیف
 ۱ ورادن یرکیو لئشو تسا یزاب

 شیامن لب و رتمیامنیسرد لاسما زبلاپرد <نیک و مایف «نمساگ ویروتب و»
 بزم ملیفلوالو هکنیارب هو : کشی ارب هوالعیوهک دینادب تسیئدب دشدها وغهداد
 ۵ ۳ ماجنا اش زین ارنآ یناورگراکهرونتافیا ار
 ملی رد یژاب لوفشم العثناشباو تسا هدوب غ ورد درا ویهنازوس
 :دنتسه روویلاه

 اکدنسیون و هلجمب هک یفطل زا ادتا یاقآ
 نیلوا نبا مراودیءا و منکم رکشت دی راد 1 مت

 زا هو مد رو یاد اتههمات یررمارفنیسح
 ,منار ثاروترآ یوبدوتسا زناج زنیلک سردآ ۱ءاو دینک هباکم
 1 "مایع ار یدنهراتس ایرن سردآ یل و دشابیم ناتسلکنا

 ررج» اکب رعآدیقف دنم رته < نب دزمیجو-۱ یاقآ
 یاکدنب وگیم سس ۲ ۱ تشادن نزو دوب و
 وریات سکع - ۳ ربامنیودلک و رتم بک رو و
 ادنآروت رد ارشیاهملیفزا یکی هکیماگنهزپن | رامش بویحم هشیپ رنه

 ن(سانرس كاژ)زا-» . . یاقآ



 ۳36 2۳ 2 زد جد دا دا جم

 رم اس یاقآ هوم قیفد یب
 رد و وشبم رثشنس و پاچ و اب ءراوا فرطزا هک «شیامنو هلجم هرام#

 خ 1 رد روب زم

 دیگام هدجارمرو؛ زم هلج .تسا

 یاقآ

 یدمحم دمحم

 ل ون رتفو رو هک یماکنه زب زع هدننا وغ  ی را

 مووب ناکد نناوغ یاههمانب نداو خسابپ

 روج و اه همان نایمرو راک رس همان ۳

 نتف رک رظن رواب و دوش هراد باوج «نوناثو قبط ینسپابیم هک تشار
 مسهو ساب ام همان +۳هب متسناوتیمن هک تسا حضاو اههمان ترک

 (دپنسرفن رتشپپ همان كب هتفه رهرر) هکنبا یروآپاب نم تیجنیدپ
 , مهدیم باوچ لبژرو امش همان ۳ژآ یاب طنن هافساثع

 ۱ دنشاب هنشاو تسور ار «نرول اف وسو رتشیب اهرسب ابو ۱
 تعاکبدنهوشبامش تعاس۷ هشناوتب هکشیا یارربدن راد لای ابوگ-۲
 ءاش یتبس وبرار امایس هیحاتتفا همان رب ۳ دننک روماح ارنآ مبل»
 را رک م-هزاب و دشاب یم «نمو ناطاس» مایف هکلب ثسب «کلمراهچو
 درادب ژورنثوم یامنیسب یکشسباو هن وگچیه امنپس نبا هک منکبع

 یاقآ
 ول ننآ رهثب ست زن سا مومن ی ۸ روش دلج 1 ُ ب

 یافآ ام هنمچرا تسوو ماقب یمماج بااطم دنع یامنیس هراب رو »۴
 یاه ءزامشرو هننشاو تمافا نانسردنهرو لاسوو تم هک « یجیها»
 رومن_میهاوغ باچ هدنپآ

 ملبف شیامل ماگشفار نیو زمیچ سکع -۱

 یافآ شیامن شیب یدنچ < تبقف وم شوخیوب> ۱

 < یفب رو ملی منکر ۱ دشهوار ؟ییادواد
 هتشاذگ شیامن شرع و جراخ فیت رث زا

 هرهصرودب زور ملل روونب وک ین وتنآآ یاقآ لونمپس مایا ر» سرخ
 یلک هلجیاقآ تاباج شور رس بش ملبفررر نیارترپار یافآ ۷۲
 هگتلبهن وا رنک همه اهنآ دا امنپم هطحالم هچنانچ و هششاو * ف
 ؛ دلررب توافنم هشیپرلث ۳

۷ 
 لطفا

 6اق7 ( زا ریش

 یمشدوه

0 7 

 ماش وخ و ررف یلیطمت لصت

 ۲ نوت شکع یاقآ

 7 ت زروصم نس حس

۳ 
 و ۸ ا] وسعت و ۱ ووج و

 تِ م زیاترجب شو دن لبثام
7 

 1 مث ز یا ۳ 2م

۳ 
 ِ العف _رت وراک او

 هه رب ی ی 1

 5 5 کا

 وهپمآ و مب ن ساصتخ

 . ووسن میهاوخ اچ دل

 یاقآ

 رب ماچتاا رلوع نیاهکیصخش و .دسان ۲ یمامانمهب

 رراهمان «روث رنو
۳ 

 و رکز اب هلچ وکی ابر یاهمله رتسکش

 نا رم قببخ و هتسهآ (۱ ورا ارت ۲ ابخ اب وک هک یامه امیس)
 زا رق ده دهنها وخ هواد شب اما لا اب لصت رد (ژورنا وم یامتیس)

 وهقم هتپروصرواربز "هینهب امزا یعهاوخ نینچ ووبت

 مبهشیم یف رسم و میوومتپم شاف

 وین دو

 ی رفلفم ر وصنمیاقآ

 ءا واز سکعموُمبا

 «لبیک كرالک > زا ایه

 شو وب سس وصخعءتسژاب

 شراظتنتا رد یلوخ هک

 ۱ ۵ وب



 .. طمع هصع طقص0
 0 هنصاو 0

 2دص80 اطع هاطعت
 مهتصاع 2 عادصا

 جد

 ی ۳3 ا
 ۰ ۱ جا ۱۳۶ ۵0۷۰ ِ ۹ تا ساقس گناسب 20۳ ۱۷ن

 یو . ء )۸ قا1۸6 >هج ی جسم عج ۱۳۶ 329 6۱20هنعمم هدر 1۵۸۱ مییممععوصع ۰ ۷۵۵۱۵۵۵۱ ۷۵/0: 5
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 تا ۳ رودن وج _نوسنیبار نرا ووا لا تاپ



 ت . نفخ تفت 8

 رز دچنپ زورزآ 1

 ۱ ار رالی و للجمنلاس رد ۱

 هب وهت هاگتسدب زهجم

 هک رود

 تا رتشاب

 و هسان همسل
 دم رحم ب۵ ۰

 2 1 ها
 نره هنلحم یاهملیف صاف ر

 زادربهالک - هدش

 زیرادنمدا وردپ
 دیرا و رمیاهملیف دنم رنههشیپ رنه

 حتان - مدقدب

 هک رود ملیف
 ایزو واپگنه ] نب رتیااجیاراد

 یگیزک .لچسعا امصقر نیرف

 هک دود
 ما لپ ار رم در را بد در در و و و در بد بد دید ی

  و یقشع بلاج هژ وسیآ رآد

 زاوآ و سصقریاههنسح وینأح

 هک رود,ایف



 «نیواکد تاقالم
 تپح تشادتسد ردهکیسردآ اب یناچ

 دو هژادنار
 دک ی.مرابن ا زا یکیدددازاک لحم . دخرا تر

 دد قاویاهلحم ریاس دنن
 رام زین لحمنیاهک دیشیدت :ا ین اجادتبا

 رگ و غولش طاقت زا یکی تا

 یئابتهاد < دابنا > لغاد, یا ی

 - لاو» دوتشات رلام یاههاگنب زا مت قو دلت

 دیشخردشن امشچردینیسحت قرب . تفای 4

 تسا ادصو رس رب وهتف

 فالخ رب ؛ دش

 7 رم و زیمن «تب رتسا

 ., تفگ او درک ست ؛دشنآ هجوتءهک «رتلا» و

  تسا مزاک لحم اجنی

 . تتمآبوخر ایم -

 : درک فارتعا «رتلاد

 -یبسانملحم هن ومدادیب وخ راک هن + یهاوخبارشتسار _

 یروط ردیاب مرادن یاهراچ بوخ یل و.تسایاهدننک هتخراک

 یاهلیمافمامت . مهدبماجنا دوشیملوحم ندب هک ادیروما تسه

 ءا ! هلب

 . دشاب وا بظا ومهک مدادمزالاد یکی نمودنا هتفرمت ز
 5 تسیچتدوصقم ! نی وا

 تک ۱

 0 كل رتاريهاک آ راک لفش هک مرادعالطا - ۱

 -رب تراک رسبون زا تسین نکمم ایآ یلویوشین رظاحتتبرس

 ریزكيدزن ورودزاارمنز یدنچكي ؛ هتشاذگ تنمنب ویدرگ

 ۶ یشاب هتشاد رظن

 ]وضومندرک نشورتپج «نیداک» نر ی 1

 تفگ ید هب

 . تنهذزا یراکفا نونک |مه هک متسه نتمطم ست

 وبلاک یود زاام ۰ تب روطن | هک نک رواب یلوتحدک

 . میدوب غامدرس وداشمه ید میدرک جا ءدزا مهابنایتشا

 ؛« هتشذگ > زا < یدرف » هک ینک لوبت یتاوتیم ایآ نکیل ۱

 یاجودوش یسک یگدنزدراو ! هتفرنایمز| وءهدرمه «یدرق»

 1 دریگباریاهدنزدوجوم

 ًادبا" ۲

 . نمنذکا رب یعوطوء نینچكي هک میوگب رگ: یو 1

 ؟یوکبمهچ هدمآ

۱ ۹ 
 و تدوخ مهود رب ۱۱ رق هنب اعم ت

1 

 مد وب هدان

 ۳۹ وا مههدب هژاجا و ریب

 یزیمآ هاغتسا نحلاب

 ۳: ,نادیما ادشهادیمگناو
 روا ,تبحص هب ع و رش یبلطم هرایردن ۳

 رم السا دن ژ یم فر> ۳۳9 ردهک

 »ادهاست 
 3 هر ماش ۵ توج ره: 4

 زگید هی روطب دوشیءمک هتسه | هب

 دد رگ یمن ع ومسمشتادلک رباهدوتكبهیبش یباجحتقونآ ۰

 7 . دن اشویمارشنامشچ
 ٩۰ تسا . » رفالماک نمیا رب هک دی مرد ین روصب تل احنیارد

هفورف رب ناگ دیدو دب ای هدوخب ودشک یم ینیمع« آ یتدمزاسپ
 

 ملاعنیاددین امذ دن هک دنک یم شومآ رثودژ ودبم متدوصبار

 *دارگتشم رس یرگیدیایندب وهدوبن ۳

 دادیمشوگ «نیداکد یاههتفگب یدرسن وخ ابهک یناج

 دسر ۶ هدشهفالعی ذع وطومنی اب عپج هجب دن ادب هکنیا نودب

 - و دیآ یمشیپوا یا رب تلاحنیا تقودلچب تقودنچ ره

  2:وهدشتلاح نیاش و سدیلیخ ریخ | هتفهدنچ نیا رد

 دو ریماجکب من ادیمن هک تسا نیا یتخب دب .هتشاذگ ناب ایخو هچوکب
 ک

 .شبیقمت هب ؟ نیس لک هفک سح یلیخهک زوركي

 . متخادرپ

 5 تنراجک ۱ بوخ

 تسا عقاداجنیا یلیمجنپ ردهک «كراب تیک ندلک» هب -

 تسشن لحاس رانک ردیت بن یوروتفر
 آ ردهک یئاههلیم هب و

 ینامز تدمابب رقت . تخود مشچ + ؛ دن |هنشاذگ راک لحاسفراع

 نمتسن اوت نمهتبلا . تفناجنا ؛ دنکب ی هکنیانودب

 دتسیاب یمودشیم ری ریژمشاپ شب

3 

 گو نوک )ماین

 مظاوم واتمجا رمعقوم

 . مشاب رذاحهرادا

 اشیاههناشیناج

  روطنیاسپ خر

 دح رد زورنآ ] واهک

 .: هتفراماب ِ ۳



 هک مث یفرعهو ار 9 هنر ۵

 ۹ !اضاج ك ۰ 1

۷ ۱ ۱ ۳۹ ۰ 

 ۹ 1۱ هآ 1 ۲

 5 ک و  رش هک و او

 شایمیدفلفش رگ ها و
 ۲ ۱؛دشاب یهاک رایت

 کار تم یه ایا ةیاههنشر یک

 اوج وان هک ت اذگبم |دنغ 1 سلانب داگو

 دب ین نت نا
 صاحیلانشآ و اابومنیببادتمااغمناوت یمهنوگچ

 ؛ دشجراغیناج ناهدزاتاملک نباهکنیا ضحمب «نیداگو

 فا رعسرم هکت هتدارحابددرگ یب مار آ ساسحاشووخ

 : تفگ و اد نگ ندژ

 ۳۳ ۱۱ > فو رحم و یم, دن 4 ان امپم 4 مناخونم ۰

 نودب وهتسهآ ادوایم یشابام رظانم اجنآ تا

 . مهدیمر بعد اقهذا دوش تاتلمهکنی|

 تحالگشم تیارب وا نتخانش وككر هلح رم ردهتبلا

 تشادهاگ هدعوردروضح زالبقهک یراک اه یناجدهبزوریبم

 ۳ هدیدبیسآ تشی و هتنکشیرنا زودو رب ناتس داسیب هب هک دوب نیا

 گتفههنب اعمتپچ ار ادیاهدننک تحاراث دردالومءمهک ؛ ارشاا

 . دهدب ناغن رنو

 رتک دقاطاب تسارکپ ؛ دیسرناتسرامیب هب هکبتف و یناج

 - رب واهنیاعمزاسپ رتک د . تشاذگ وارایتخ ا ردار شدوخ و تف»

 تیاضرتمالمب ارشرسودروآ بل رب یمسبت ! لبتیاهزورفالخ

 هک دشابراودیم|تسناوت یمودوب هتس+ رطخزایناج . دادینا"

 دن . 

 طقف . درادن دوو یصقن شا هدید کا یاشعا زا كي جیهد

 طسوت ود ریگب ثمک شیاصعزا تسیاب یمودوب فیمضیمک شب

 و تشاهن یهجوت اصع زا هدافتساهب ًادبا یناجیلو دورب هان

 زاغآ یبوغب مه«نیداک» ناز بیقه :یارجام رک |تفگ یمشادز»

 ۰ تشادمهآوخن یتحادان هن رگ چیه رگتد 4 + درب ذبب نا ابو دوخ

 ریاسدتنامرهاظبشنز هک هوب تگ یناجهبالبت «نیداگ»

 ی : لکش رظن زا و یمییطاهن

 هدرک فصوهک دو روطن ابهشن زو«تگنغ ورد«نیواگ»

 وی یا هتک .درصببوا زا ۲

 ون رطمد )

 ۱۰, اسایا۰ 6 ول ۱۵ ام
 : ۱ ۹ خو دوب هندذذک

 1 هم و رب ون ۳

 ادب > ما اه هاگن لو اچ

 گچ 9 درگ  ؟

 _ٍ 5 دا وح + نامی

 ۱ وُ ِ ت یو

 ۹ مکن وا ایه

ِ 

 ۰ نلاسزا یاهشو

 1 هفبشب  وب 4 ك

 ؟مم هک یساسحا نب یخ ابد ون هد هکیلاب

 د یابتد !هلب :تفگ ۹ ۳
 وند ۱ تسا ي د ۹ 3 ز تر نب

 الج تفدب هک وچ زا یربمتشب و هدرک باخت

 هم یاد وا هد :بهذ«یاه ارگ

 2 دردم اد شارب

 ۱۷ یه ییدرخ را دور تفگ ین اج شتسودب یناکسا

 ت 7 مه وا . هتخادن!تشبارمهک تر یسوازا یلاصایلو



 لک و تابش

 یکسورع یامنیسهلینکت قیفلت لصاح

 یاهروتک ۲ ۰ كرحتم یماقن یتیم

 ریواصت « هل ویهیاهروکر , یعقرو

 ونارأب سنارت یاههدرپ زا یشات

 تساهربغ

 «یناطیش عارتخا » ناتساد

 هدامهک تسا یدنشئاو هزاب رد

 دقتعم و دنکیم عارتخا یاهرحقنم

 هدام نيایوارین زا هدافتسا ابتسا

 رشب عون یقرت و هافرءاررو ناوتیم

 یو اما . تشادرب یکرزبیاهمدق

 و دنفایم ناراک دب كنچرد یدو زب

 عارتخایو هک دنهاوغیم وازا اهن ۲

 رارق اپت ] هدافتسا ضرعمرد ارووخ

 دنمشن ادرب »یتروصنینچ ردام| .دهد

 رب عا رتخا نیازا اهن ۲ هک تسا ملسم

 دنهاوخ هدافتسا واتدامسو رثب هلع

 تای تامحز لصاحیو,راچاتب .درک

 نیب زا نتشیوخ تسداب اردوخ رمع

 زا ار اهند بیت رت نیدب و دربیح

 . دهدیم تاحن یروب ات

 اجنیاردنآ هدرشف هک هژوسنیا
 رابتخ اردار مزالتان اکمامامتدشلقت

 یا رب یتصرف اتهوراذگ ملیفهدن زاس

 «تاصخشم» و لوژ یابند شیامن

 «بیرغو بیجعیاهنیشام ,این دنیا

 ؛یئایرد ریز ؛ امیب نامسآ نولاب

 رارق ناشف شن آ كي رب زرد هک یرهش

 .دشاب هتشاره ریغو هریغو هنف رک

 و طیحم داجیا رظت هطقن زا

 هدیشوک نامزلراک ؛اهروک دو رفت

 یو ارفناشاقت یاهروا رک هک تسا

 یاببانک پاچ نیلواهک ؛اروبرو هنب

 رد اددجم دنداد تنیزار نرولوژ

 وادوخ ؟مانچمه دروآ دوجوب ملیف
 : تفگ شایاعوبطم هبحاصم رو

 زاندو لوژ رانآحور نم رظن زاد

 ان یلادج ویروهنب یاهیشاقن نیا

 < تسا ریذپ
 زاولم نایاپ ان زاغآ زاملیف

 یرابسب رد و تسا فلتخم یاهزاک و رت

 ژرژیمیدق راثآ داپار نان ادراوم

 . دزادناپم سیلم

 كينکن ندوب یراکتبااهنتاما

 یاههلبح زا یلاوتم یاههرافتسا

 دروس «اهستاراپ سنارت .یلامتیس

 یاه نوییزوپسک۱+ اهنویسرپما
 بعک تعاب هک تسیتهریغو لیست وم

 ووشیم ملین نیایا رب یک رزب شزرآ

 یاب: زا رعاشسحو زیم۲ هبیاطم
 دروخیم مشچب نآ رسا رسووهک تسا

 + یار اجشی| هک « یخوشو یتخم
 تروصب ارت [ءاگ ,هدش هداداجملیف

 ( ملک بوخ یتعم هب)هداسهلیسک رت|كي

 درو ایم رد نیشنلدو

 را یلکب نامز ملیف لاعتیااب

 دس ریم رظنب ءهاک تسین یراع_یاعم

 اب فلتخم یاهیئکت بیک رت رد هک

 زا یتیعم لئاسم لحب یو رکیدکی

 تیاعر ,هنحص «هنیمز قیعو لبق

 ؛رظاثم زا یخ رب رد ویتکیدرب

 یاینالپ رو اهرونک ۲ نامسالبد

 هدرباو رب وصتنوف هکیلاح ررثل رحتم
 هدشن قف وم دنهدیملیکشت فاقش یاه
 لب اقم هردو تاظح الم نیااما .تسا

 راکب رو نادرک راک یلک تیقفوم
 دوخ یارب هک یضعاغكينکت ندرب

 دنی ایم رظلبا یمزج هورک باغتنا

 هک تفگ ناوتب دیاش » رکیدبناجزا
 مه هنحص كي یتح «ماّیفرسات رسرو
 نآ نویساریلائز هک درادن دو

 اب و امنیص یداع یاهکینکت كمك هب

 رظلب نکس ریغ زاک و رت زاٍپ
 نب رتمهم دیاشهک یرگیرهکن دی[
 دشاب ملیف نیا هب دا ربا نب رت یقطنم و

 كيرد یتح یکینکم نینچهک تسن ۲

 تدلاوتیم مه یا هقیفد تسیب ملیف
 هک [ لاحو دشاب هتشاد یلماک ءولج

 فلتخ« یاهژاک ور همه نیاهدهاشم
 یملیف رد,دن وشیم راززک ابت رمهاگاک

 لوط مینو تعاکی زا ز واجتمهک
 هدنلک هتسخدن | وتیم دادشی امت تدم

 , دشاب

 تساعتیح یماو نرولوژنیل وا
 رتا هبیاقم اب نامز لراک تیقفوم

 خسرف تسیدلببقزا یئاپملین اب وا
 دو و 6 رصیق دصافو < ایردربز

 لاچهو رتک رزب «تنارک نتیباک ناک
 كي هسخش روخ نم دیآپم راظنب رت

 ماست + ار< یناطیش عارتخا» زا هقیفد

 موسوموا-] .دوت ملیممبن و تءاسود
 عحر یابند رود ؛رور داتشدو

 به تحب دروم ملیف ارب ر مهدیم
 هتیلاحرد نرو وژمه و تسامنیس
 تسامنیص هن داتلکبام موح رم ملیف

 ۱ نرو لدژ تو

 زاسکنهآ

 كي ز وءملیف یا رب هک یژاسکنه] راع

 بت هدیافب اهنآب

 را رق هک یزور ن الثم
 روح ص وصخم تمسه رو كرزوم تسا

 اب راسب نیدنچ البق نم ددرکطبخ
 وگتذک وهرواشم ادص طبض سدنپم

 طب یارب وا سیسو مروآیم لععب

 نوسف و رکیم ساخ كيزوم عوت ره

 و ریکیمراکب | رن] صوصعم
 كبزوم دشاب رارق رک ا الثم

 ارجا واوسزاس كي هلیسوب هنحص

 رارق ضومب ادص طبض سدنپم ووش

 ,هدن زاون لب اقم رد نوف و رکیم نداد
 هدافتسا هتخ وآ یاهنرف و رتم زا

3 
 ۰ ی

 ال ودع+ هنلج زه رد كي ز و« طب لمع

 نیتستن دشکیملوط تعاس میر ات

 ژاال ومعم روشبم طب هک یئاه كنه[

 باختن | رت تیمها مک یاهكنه 7 نایم

 دن زا ون تسد حالطماب مهاث دوشیم

 ندفنیارد مهو دوش «مرک > ناک

 ار شیاپو تر |دص طبتط سدنپم

 ار بسانم یاب وف و رکتیم ودنک عمج

 موم یاههندیص كيزوم طبض یارب

 الوء»مكيزومطبیوبدونسا ک هزامآ

 ار ییرازب شات ناسا تروص

 یئامنیس هدرپ نآ یاهتنا هک دراد
 ملیف تیر وم هر ۳زهورک من

 ارمایف دتسیایم هورپ نیا تمسب ور
 رانک دن رادنایم شبامن هدرپ یر

 دن | هداد را رق یسخاش هاگتس

 طاقن ملیف
 ول هدرپ
 راو لوطرر دناوتیم هک

 ار رو و یاهراشاهک وراد دوج ودهدیم

 ۳ رس شوت
 روشی« عورش ملیف شیامن
 ۳2 رف ووش هاگیاج زا كيزوم
 ۱ ور ربزاک تشک را یریهر
 یربهر بش یلو دنکیم دنا هتسش
 ورارل نایب رجو هدرب زین ششچ
 نایاب و اغآ هدننک خشم هر رب رانک زر و 2 ۲ هک سخاش هاگتسوو مایف
 زگاب ی« ملیا رادكیزوم تاعطق
 سا تا و نی ارد ء تسا هدش هنخ ود

 میظنت و «یجنس نامزد رد رک ا هک
 اههنسمتشذگ و لامها ماج:ا تدم
 .مروب هتشاددوج و یهابتشا ثكي زوماب

 زاسگنهآ البف هک یکب زوم رکاایو
 كنبا و هتشادشپ بسانم هئحص یا رب
 ۱۳۱ را اب لرد ایا
 زایسی ان هصالخ , دهدیم سیخشت
 درام حالصا و عفت رم لیبق نیا
 نم تسا نکته حالصاو كح نیا

  عطقب
 هسلعن كي مامت ()راول ان دراوم

 , روش ملیف هنحص كبزا كيزوم

 هر مه یور ملی كيزوم طبض
 كي ,دنک زواجت هعذه كي زا
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 ضاب رد و تمسق فدح و

 یتسیابت
 تقشم و هدننک هتسخ «مرادم راک هتفه

 نیرخآ اب «تیماکنه یا و .راب

 دیسراتابزاسکنه هفیلو , هسلج
 را كسب قلخ رد ها ساسحا
 دوخ تساهنشاد رداق و اژ-ب یتسد

 را كب ,تسا ینیکست و یمرگلد

 تسا هنف ریذپ نیوکت یرنه
 سی ست صص

 یلایک
 ۷ اک پا ریش داد رلف

 «نایاب» ضیا هبتچ «تسا رتبپم ملی مار ون نا دوم -یشدم>ع- كتاب - یرکیدت : الدرش
 در۶

 یعو.ا نما :نادرک راک 

 یئالط رصع یوبدوتسا لود>م

۱ 
 ی اطیقعا رتخاو ,اهن همه

۱ 



 سن رس الو نیرتگ رزبره كيدز ن هلن ا رو
1 

 ۳ ناو ار یاهاهنیس

 «ملیفربذآ» ویدوتسا یس داف هلر ود لو لوح لو بععم

 و
 تایر نی ۹

 یی دلا رتشاب
 اون آ رباط لاسات هک یملیف

 وک اردیسودارونلا
 یا زنانساد * دباهدی دن

 یتوریجومیسام
 رهاوخ تاجن یارب

 روهشم نادنمرنه

 ایلاتیا یامنیس

 یتشب دببالومنم زادوحخ

 هاشعف هاگن رب هبدوم

 ملف سک ول رص»«
 ددرگیم كيدزت



 ینابک نیا لوصحم ناهج لاکیزوم:رات ۲ نیرتروهشم - +
 . شام یرادربلیف

 « ارتانیس كنارف « یلکنیج تک رشاب هک یلاکیزوم ملیف -۲
 دش هپهت رلیمنآ و نلاارو

 نیارد یزاب رطاغب (دیقف) «لچیم ساموتو -۳
 .دیدرگ ۱ ٩۳۹ لاسرد راکسا مود هجرد هزياج ندوب رب

 تک رشاب هک ۹۳۱ لاس ملیف نیرتهب 4
 . دش هیهن «سکی ددراچب ر»

 ۱< رتسآووف» بیقرو صقر داتسا -«

 وریهش نیدمک - «زن وج رفینجو روهشم یاهملیف زا یکی مان --
 ..دووبلاه بوحم

 یاهلاس نی رتوب > ۰ «روینیمسیم» یاهملیف نادرک راک - ۷
 یراکوو «هتراود , عام یکدنز

 ریام نیودلک ورتم تالوصحم هدنهر شیامت امنیس نیا - ۸

 قفوم ملی

 و «ناد نریا»

 دی

 دن وییرو««لینایگب رتاب» , «رب وک یراک » كارتشاب یملیف- +
 نب متحب دن راو لاسرا (تاقباسم هرب اد) هلجم رتفدب هدشن لطاب ربمت لابر۳ ابءارمه ار قوف لودج عبحص لح هکنییاکزارفن هدهب

 4 طسوت اسهناتسرپش نانکدن رب زااوج . دش دهاوخ میدقت دوویل اه ناکشیپ رنه نب رت روهشمزا ایزو ریظن يب یقرب سکه كي مادک رهب
 , دش زت لاسرا
 تن ی و یو ۱ بو

 ۲ هقباسمناگ دنرب

 نایابیزیابیز
 دمرامش) ۹

 (دهشم) شنم جات نیهم <
 رد ) یی راوجیاق [-۳

 (نارهت)دنتواس قاب .گبدقاس

 | 1۳ ۸ 5 ۰ لاک
 سیو وا و

 2  ج س

 ی الو
 تا

 «سالک اد تربار» و «یسام

 نار > و «یروننلک » تک رشاب شیپ یدنچ هکیملیق - ۰

 دشهداو شیامن :سک و امنیسرد «نیلفه

 یدومع
 , «تیدباات اجنیازا» ملیف ناگشبپ رنهز| یکی مات ۹

 راز هلال "ناب ایخرو یئامثیس -۲

 ۱ «لوراکنیت رام تک رشاب «كاژ 0 هکیملیف -۳
 ۲ ین ار رک راک «هیاوب لراش»

 ریامنی ودلک و رثم یغیرات یاهلپ ماش هیلاوش -
 ۱۹۰۷ لامسراکسا ,ناکهن رب زا یکب مان

 راد(نانو یاهملین یرسزا«تداح و نشع , .. دملیف +

 هدیورک هیهت «ادیچی رب ول واانیجو و «اکیسروب روتب وو تک رشاب هک تسا
 مبل ود طقف ووویلاه پوبعم هشیپرنه «نیلبمات . .دزا -۷

 بان « ریک تخس نابهورک> و «ردار تفه یارب سورع تفه»
 , هدش هداد

 لباردارشزاوآ نب رتروهشمو تلوا ,یناکن» اناولیسو -۸

 . دناوخ ملیف

 شر] توری 7 5 تو

 ۱ در



 8 دور لوم آمانو

 تان] وج لفحم
 گرد و لئان راتتفا نب ۳ رزب هب ناک ۱۹۵: لاریتشفرد هک یتسیلاث ر ملیف

__ 

 قاب هم ملرعام» ظتتاو
 تیمسا اکیرتاب -یارومنود ۱

 ی

 : ینادرگ راکب

 نام تربلد

 راکیا هزیاح هدترب

۲ ۲01۲ < 
 - ۳ 4 ۱ وار

 امتح مه امش هک یبش هثداح نایزوج ه۱آ0ل۲ ۰9 ۸
 ۶۵۵ ۵00۷۵ 1و 0۵۲۱ 04 ۰
 دامدش وربور نآاب 0۱۵۱86۳60۱, ۶6 ۶۵
 2۱290666 هو هو
 هاعع ها ءادنسد» و

۵ 

ژ و رنل اپ لا ویتس : 1
 دوب رهشمتفهاتلوا 

 قفومهکی اسکی ارب تساهدشهدادشیامن ژورنل ومرد لاحب ات کبمظعیاپمایف زا یکیژور رهدد روب رهشلدا هتفهردژورنآ وم
 دوشیمهدادشیادت ینأس جنب رد ملیف كي طقف زور رهرددرا ذگیم شب امن ض رعسب دشابیم ن نآآ ددجم نمی دب لیاماپ ودن (هدشن نآ یاشامتب

 : دشابیمح رش نیدب هدشنیبع شیامن یا رب م رتحم ناب رتشم رظن بک اسب هکیب اهم.

 َ نیل وک ینوتفآ - (دیجیرب ول ولانیج یگنربوکسامنیس مادرتن تشپژوگ دوی رسهش لوا هش
  رتدراگاوآ - دراویهنا زوس - كب یروگیرگ یگند وراجنامیلیک یاهفرب  دویربش مدد هبشکب

 تنارگ یراک - !رگانیسكنازرف - نرولایفوسم یگندنژیداتسد توهش ورورغ

 تر
 -رب وت

۳۳ 



 ۷ 1 لر دال ۳
 3 هک درزادب ها راریاو ۱ تر رنلاث راتس

7 ۳ 1 
 

 نا رسنیصا  یئامنی ( ۱ ۱ ۱ , /مامثیس تیلامف لاسرس ٩ ددد تماص
 مپ رز 3 2

 (یارب ۱ ۲ هردو ملت را یااب ماکت اب
 رک ار شدوخ «ابرد و رب د ر ِ  ً |

 دام هوژا وف ناک مایف نیمجنب - : 2
 و و ريحا ۰۲ هدداود رد در ی 3 دوب تعاص نارور نیطالس یارب ُ و( ینیدتلاو) تخسراک و هب رحت

 7 3 3 7 / رطاخز مرد اهن[ همه ُ وا دادمتسااب یاهتیستکت و ناشاهت

 و نا راتس ۰ دندش هدورز نامدرم فک
 ۳ رورتمیوبرووئسا رد دوخ تک رشو بار دوخ یاج كرزب ژنوچ یرگیددادمتسااب صاعشا

 رزاسیم و رتم یویرد ۱ رزب
 :,ازوایومانب اردوخ ییلکنا مابف نيم ۳  نیدبو دنداد فور «ناکناچ ریو  (نوتراک) بهت رد زن (ناویلوستاپ]
 ۹۳ ار صیپ اهلاسرابنیلوا وا - دیناسر نایاب دوویهنآاب و یاجرب شیب یاهنانا روش ِ روح رو( تاب) داد یاس مهس

 ۳ کو
۳ 

 یاس 6 ۱9 کی زاب ناتسلگن ازم او و ز ] اد (هب رک سکیلف) لبق لاس تی

 ۱ اادس ۱۵,6 تاک یرتنب رو مان یانوتف "هلخم ناباب ۱ دون قلخ

 تیف ورعم هزو رما زین (رشیلف)
 ینرراب زادمب ار <یت 2 افرا :

 ۱ ۱ تساهدرک دادملق امنیس خبراترثا نیرتک رز -ره ؛» یاآآ یلک حب 2 7

 َ ۲ امنوس ةراب رد اوناج 7 2
 رب ادعا تخرد» رد ار ربوک یراک ل اقءلر لشای رام یامذوس ةراپ رد « را و ناج

 رت رب تهجن ۲ زا (ینسب د)یل و دما
 تردسق اسب هکاریز ,تسا ههزا

 یاه-ملیق* دوخ یاتسه یی ز.هقالخ

 لیوط یاهملیف یاب ار (نوت راک)
 ۰ تصا هدیتاسر یلوسم

 لاسهدجیهد ودحرر منکیمرکق

 یارسب (سوم یکیم) هک دوب لبق
 رهاظ امنیسهورپ یورردراب نیلو]
 ودب درک هه بو یدو زب و دع

 .دش هتخانش هراتسنی رتهب

 ریظن یب ملبف۳۱٩۱ لاسرد

 یزیمآ كنر اب (ناتخردو ابلک)
 اب هک دیدرگ هیهت ( رلاک یتکن]

 (ینیسور) ۰ (نودلدنم) زا یتامطق

 .دشیم یهآرمه (نیوش)و "
 اپلبف نیا شیابن تدم

 تی هقیقد هد ات تشهزآ بلغآ

 شوگلاف
 تیلاعف

 ۶ هک رد « نوزس یکیدرتاب "
 نایرج یدیدش ثامن اهویووتسا

 هس یلالط رصع ویروتسارد ی

 . دن رابه هک تسا هیهت تسورد ملیق
 یاتآ و یعونصم نز , هیاسزا

 راجظا ینیما نیما یاق ۲-سانکما
 دح هیاس ملیف یارب هک هتشاو
 لس ار تدهاجهو ششوک رثک۱

 بلابج تمجرهزا ات دروآمهاوخ "

 ۰ .دشاب هقاییو هجوت
 <ءاربمشچد: ملیف نارراکرد 7

 مامتاپ كيرزت < ميراکهانک ههوو
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 ملیفراهچ «مایف سراب
 نآیات ود هک دراد هیهت تعدد

 تم هم

 +دس ریم ناب ابب اجنل ا رو تماص
 زونه وا تال اتم هلسلس | ذهعم
 تسق یلو « هعفاین ةدئاخ

 -هدش و هل ابن د یینچمه وموس

 حرطما ریلکتعوضوموا یاه
 یاهملیف هیهت هکن انج دنکیمن

 یاههنیمز ردا ر یصوصخت

 ۰ دنکیم هیجوت نوگان وط

 خیرات زایل وصف یت رایمب
 ریسفل ین وهدنگ ان هک امنیس

 یال اقمیطا راهن آ یو؛هدن ام

 هرامش رد ۰ وزاسیم نا ء
 ٌ؛ امنیسهراعص هعشذگ یاه

 والانف وخ یامنیس هرابرر

 ی الاف :یرفن اموک یاهملیف ِ
 هطسا و نی اب تسا هدپس ر پاچب
 زاتآ بلاطم ماىت هجرت
 ررکم رارکت ظاعل یضعپ

 . تشاو دهاوخ

 تونالب یرام د طسوت هک < دیشروخرد یلهریزجو -۱
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 ورد مجسم رورو سا
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 ۲۱۱۱۱6۵۳0۵65 طسوت

 , تساهدومن دراو «ورتم هاگنی» ار روک ذم تاحفص

 زیوتک یمارک ناکیدتنا وجه :وت لباق

 7 1 " ۳ 1 تاکن لاح نیا اب . تسا
 اعوبطم کاش اب زسیربت رد هلجء نیا یا بارگزاری

 و تیام امیقتسم نامنوبآ و یمکآیاربتسا (وراک) ۳ هد

 یسیلگت ا دقعنم نیاتال اقمزا
 دشاب هجوت بل اج ودییمهک

 ناگدنن اوخ رظن زا ًاجردعم

 . درذگب دننقالع

 هدازدرهس .
 ۱۲۳۵/۲۵/۲ ی یی یر رج وب

 نارکا یور نوزص زا لبق

 -امنیس ملیف ودو تفرکدهاوشرارف .

 ۳ ۱ شیامنپ زیئاب رخا وا «رگید پوکس

 و زین «ملیف ریو .دشدهاوخ هنشاذگ

 ۰ دنکیم هیهنار «تکپب دصاقو

 ۱ پواک هنیم
 . ذودنا رب اپولک هنیس نامزاس

 . بی یط هه نبا هی
 ۱ - لتق كيرص درد ملیف هداملانوف
 شان ار كاکچیه درنل[ رتا

 ۳ . تشاذگ

 یصاصتخا دیئامرف هعجارم هاجم نا



 هبنشجنی زور زا

 ی مابیس روهامداد رم همهد

 اقا هار رد تام تا اما هک ملف ..دنیاه راک اش زا رگید رک

 وز یاهو

 ۰ لو گن هه نرم

 یا زآ یاهو 1
 نیرتک رزن اتمظم

 ناریاردارشو رفمقر

 نوکک یاس نوچمه

 ۹ هاوخ تسدد اه

 ۰ درز لب



 یتسی رک اتاگ ۲: رثا

 تب

 تساهدن ز نونک |مه مرهوش و مووب هثیپ رنه نیو رهشرد نم -

 رکیدکیاپ ميتسناوت یمت ام نیاربانب .درب یمرسب نیا اجملارادرد یهتنم

 ؟ ملاسشوخ تباب نیازا م یلیغو مینک جا ودزا

 تفک نرهیم

 هکاجن ]ات درک یم یمس .مکباشزا لاوئس كي مهاوخیم -

 اش دیدش رفنت نیا تلعو .دنک ظففح اردوخ یررسن وخ تسا نکمم

 ؟ تسیچ «لودران ولل» هب تبست

 داد ناکت ار شرس میالع یسبتاب نز

 نمر تفک مهاوخن امشب نم یلو دین ادب دیراد لیماش یلب -

 ۰ تشاد مهاوخ هگن دوخ یارب یزار ناونمب ار عوضوم نیا

 یاجزا و درک اردوخغب صوصخم كشخ هنرس نابه «نرهیم»

 , تساخ رب

 و دش دهاوخن ام ریگتسر یزیچ تاغالم نیازا هکشيا لثم -

 نات رهوشاب هرک اذمزاسپ نم :دیهد همتاخ نآب هک تسارتهب نیا رباتب

 دژ مشاوخ یرس اودجم

 ناشچو دشكي وزن «نرهیم» هبو درک تک رح یاجزا نز

 ۰ تخود یو نامشچب ار شذنان ر هایس

 دواب ار وا یهانکیب اتقیقح امش منیپ دنیتوکب ار شعار -

 ؛ دیدرک
 ,الماک -

 تفگ هدنخب

 ۱ هراچیب تكدره-

 بش ۰ مراد نا-هیا عوشوبم نیاب مسهزونه اتافتا و

 مناخ ریخب
 كرت ار ّقاطا نز جمتمو هدروخ هک ةفایق زا یاهرطاخاپ

 ریذ دومیپیم ار نابایخ لوط میرس یاهمدتاب هکنانچهو تفرو درک

 ؛ تک تل

 :دنک ریغب | رراک تبق اعادخ-

 ههالوصا ؛ كات رطخو بیجع ین. . دوم هراعل|نراخ زپچ هبه

 - رطخمه اهرام نیرتکان رطخزا دنن زب شین دنهاوغب هکیماکنه اهنز

 ناوسج .درک دشیم هچ هک وب نیا هشیدنارد «نرهیمو» . دن وتکان

 اهفرحتبا همه ذادم دیاش هزات و تشادن یتاجن هار هجوچیپب هراچپب

 ۱ ؛ دوب هدش مه مرج بکترمءاعقاو

 اب ۵ :ه هک دز بین یورب ینطاب یلادن دیسر هک اجنیاپ

 نیا یابفرح دیابت دنهد یم یهاوگ یودضرب هک یک رادم همهنیادوجو

 ار ینانغس نینچ هکحمرردن اوتن وا هک ورک یردکدیاپ . رک رواب ارنذ

 جد ۳۹ 4
 ۳ و ی
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 اوش . دوب رمتغم و هراسرایسب سیلپ همکصم تافی رشت

 مابادحاو" ؛زا دنووب ترابع هاگ داد

 همت یگلیه سورد و لوتقم نزراکتمدخ 4« تلاژ>

 ۰ ممته هقوخمع ۰"
 ر نش ءاگ راد نلاسرد دوخ ۳ ؟ح سس

 ابنامه تسرد .دادیم شوک درک یم لقن نز یراب ین تیاکحب و

 . دوب هدرک زاهظا یواب تاقالعرو هک وب

 رماران تدشزا «نرهیم» .دش یئانج هک احمب موکحم مهتم
 هیرد تیامنب تخبدب «لدران ول »و عضوو دوب ندش هناویدب كيرزن

 ِ ۰ دوب هدیسر تماخو

 هزانو دوبن دوجوم مهتم یارب یتاجن هار رگید قیرط چیه

 دوب هرطاعتمرپ ولکشم ءزادن|یب یلمع مین 7
 درب نیا نآ و دوب هد رک زک ردتمزیچ كيرد شیژرثا همهوا

 هدعاسار لوتقم لزنمو تفگ یم تسار «لودرات ول > امقاورکا هک
 یاد-ص هک هدوب یسک هچ یقیقح لتاق سب دوب هدرک كرت رهظز ادعب

 «هدخنسم تن |ژشوگب بشمین و هن تعءاسرد جن رف یلیما مناخاب شتبحص

 ؟ دوب هدیسر لوتقم
 عترا مناخ هدازردارب دش نونلظ۰ یوب دشیم هک یسکاهنت

 ردوب هد رک دی دمت ار شا همع لوپ یفلایم نتف رک رظاحتب للق اهدم هک

 هررگیم عافوازا هشیمهو هدوب دنهقالعیوب زین تناژ مولعمرارترا

 »-ج و هدوب یقیقح لناق خش نیمه هک تشاد لامتحا یلیخ تسا

 تار لنقب ارو| تین ابصع تدشز | هدشن شا هعزا لو یرگت تفوم

 ۳ يسک هکدوبابتدم هکشبا صوصعب تا هدرکرابتخارارف سپسو

 1 + دوب هدیدن درک یمدم] و تفردایز البت هک ینکامارد

 ور ید تابنا رطاخب نرهیم هک یتاقیتحت هی هجیت
 "+ دوب هتسن | وثن سکچیهو هدمآ رد بآ زا یفذم دوب هدرو]لسب

 عرف یلیما > لزنمزا جورخ ماگنه « تعاسرد اروا هک دهد

 ۰ تسا هدید

 دو دیسر ؟نرهیم» یارب یاهمان هک ووب هنکاحم بش
 ۸ تام

 ج بطبح نهزاب هک رکی رککی و تمچ هجموت یلکروطب ار

 . تشاد قرف

 "رخ طخودیناسر یوب ار همان شش تعاس تسپ

 و یماع سذش طدوت هک دیااسریم نآ طلغ یاس كيسو

 نآ ر-خآات لواذا ةبترهود «نرهیم»و تساهدش هتشون

 .دنک كرو ارنآ لماک نم تسنااوتات درک هلاطم

 . د کو زا «نوسگو مو مانب یلز هکدوب نیا همان دافم

 )یسوصخ یناکدنززا یتاعالطا نتفرک درب" دوب هورک
 ۹ 3 ۰3 8 اقا بیا ت



 دروآ تسدب ار هوخذابن وروم تا

 یاهزاتثلک همان نیادیاش هک دیسر «نرهیم>رکپ لوا هلهو ۱ -
 دیاب هک دیسر هجیتن نیابرکفت یمک ادب یلو هدرک روچ ۳ ۳ 1 ۱

 نیاب و هدوب رابتعایب نز نیا ۳ هک د نک
 دشخب تاحن یمتح كرمزا 1 "

 یاهتفر ور و كنر لزنم دایر لاکشااب و تفرگ اردوخ مت
 فار-طا نینکاسزا لاوعذا سو تفاب دوب «دش هداو تا
 ۰ تفر موس هقبطب هرسکیو درک ادیب زیل ار «نوسکومو مناغ و 1

 ادصب ار بایلاقد رگیدرای و دماین یباوج .داتسبا دتدو دو ۷(

 دددآ رو
 ط ایت-حا اب رددءب یاهظحلو دیسر شوکب نوردزا یلاهادم

 لیکوب شیشچ او  تمی رکن جراعب نآیالزا ینزو دشزاب یکادایز

 .دوشک ارردو درک یا ءدنخ داتفا فورمم مفادم

 بوسخ رایسب ؛ تسین ناتهارمسه یسک , دیتسهامش بجه

  وت دینامرفب

 رد اد دوخو هدراذگ نورذب مدق یمیالم یلیمیباب <«نرهیهچ

 همین یکچوکژ اگغارچاب هک تفاب یکیرات همین و فیئک و كچ وکناط)

 دو: هدش ندور
 ودروخیم مشچب قاطا هشوک رد یاهتخیر مهردو هدیلوژرتسب

 رارق قاطا طسو رد زین هداتفا لکشزا یلدنصودو تكچوک زیم كب

 . اتفاو

 قاطا بحاص هجوتمو تفرگ رب قاطا مزاوا زا مشچ نرهیم

 یاهوم فیثک دقراچ كی هک و وب یلامنایم تماق هدیمخ نز . دخ

 نرهیمهاگت هجوتمات ودناشوپ یم شتروصزایمیت اب ارشگن ر یرتسکاخ

 تفک و دادرس یاهدنخ اددجم دش

 ماهدرسک ناهتپ ار مدوخ یل ابیزنم ارچ هک ی لک ی م تجمت-

 ی-او ۰ یوش رارقب و ینک ظفح اردوخ نه ندیدزا یلاوتن مسرتیم

 ,دید یهاوخ ,دیدیهاوخ « رخالاب

 و دبشکبقع اردو اشفد «نرهیموو دز یراثکب ار دقراپ

 . تفر مهرد یا هبق رتمریغ ساععازا شاهرهجو

 دو نارج هکابتق و7۱ یسرت نکی شو یک اگن تسرو

 ارم اب تیحص یوزرآ همههکمووب یلکشوخ رتخد مووب یلکشوخ رتخو

 دندر وآ روزو رشیاب ارم ودن دیشابدیسا اهف رشیب یل و دنتفاد

 شناهد زا مهرس تشب كيکر تایلک و دوب هدرک لک شمشخ

 نیدفدندوب هدروآ شرع ارالب نيا هکار یلاهنآ و دمآ یم نورب

 ۰ درک یم

 نوچ ودنیشنب ورف شبضغ شن آ هکلبات درک ربص یمک < نرهیم»

 :تفگ و دیود ین رح نایمب دبش .شدی ام یاهجیت

 راک نم نوچ مینک تبحص نامدوخراکب مجار البق تساررتهب -

 دن وتیمهکدیراد یتاعالطارگا الاح . مورب رتدوز هچ ره دیابو مراد
 نسم رایستخا رد دهد تاجن هکلپسم زا ار < درانولل و یاثآ

 . دی راذگب

 * تفک و تفرگزدزا ار شاهدنعزاب نو ۱

 .(یهدیدیاپ دنوپ, یس ؛ بابرا دومزوطچ ینوبسب-
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 . دیسرپ دنهاوخوت زارو زب هاگدادرو « رک و یهد

 مه سگچسیه و ملادبن زپچ چیه زونه نم هکدشاب تدای -
 داش ینک لش ار هکر سرگا طقف دشکب نمزا یریچروزب دناوتیمن

 ؛ میوگی تب

 یهاوخیم یلاهزیچ هچ رب

 :ارپ ودب اب مرطاتب یئاهزیچ

 یئوگی

 ناتدردب یلیخ هک واد مهاوخ امشب «نمورد زاهمان كي الثم -

 دزوخب

 هداتفانم تسدب همان نیا روطچ هکدبن ادب تون مزال هتبلا

 . دیناوخبم و دی ریگی م ار همان و دیهریم ار لوپ ایش طقن

 رد دعب یاهظحل و درک نژریپ یلاحیب ودرس هاگن < نرهیم»
 تفگ وب هدیشک مهرد اد شیاپمخا هکیااحرد

 ؛وکن یهاوخیمن وکب نهاوخیممهدیم دنوب هد -

 دردآ ارشوب هدنژ نزرب, شحف كي لثم دنوپ هد هملک

 ورک حالصاار شا هلبج هلجمب «نرهیم»

 فرح رکپد نیا مهدببن رتشی مه ینپ كي دنوپ تسیژا -

 نکن .لطعم شابدوز یهاوغیمرکا تسا مرخآ

 دروآ نوریب یجزاار شفیکدبد ار نزریپ تگع نوچنابو

 راک نامشچیولج و ورک جراخ نآ زا یدنوپ ی سانکسا تسیو

 تشاد هاگن نز

 هاللک ترص یریگبن رکا تسا دنوب .تسیم نکهاگل تسرد -

 دروخیمن نمزج سکچیه رردب همان نیا نوچ هتفر

 هشت ربزب ار شتسدو تفر باوتعت تمب هارکااب نزریپ

 دیشک نوریب نآ ریززا یزیچو درب ور

 و دش مات نازرا یلیخ اما دیئامرفب -

 وا و تخادنا «نرهیم» تصب ار هورکات هما هتسب كي

 هباکیب تقدب و درک ز ابو هتفرگار نآ شیکیمه یدرسوخ نامهاب

 . دش هریخ اهن

 یریشت نیرتکچوکاما دماببم اروا یبیجع نابتشا اب نزریپ

 دیدیم شا هنایترد

 هه یور رد هک ار یاهمان سبسو دناوغیم كياکب 1 راههمان

 عورخوت زا اب و درکیم هاکن راب نیمدنچ یارب تقاد رارت

 درکیع
 ارشرود و درک هتسد لوا لکشب ژابو دناوخ ار همه ماجنارح

 تشاذگ بیجروو تب

 یارب < رگلیه نمود > هکدندوب یاهناةشاع یاههمان اهنیا

 یژورجی راتب ممیت ور همان و ووب هتشو لو دران ول زجب یرگید ورم

 هندوب هدرک فیت وت ار دران ول هک و وب

 تفک نژریپ
 دروعدهاوخ ناتردب یلیخ اهنیا ؛ متفکبین تسار-
 وای تب اهتیا روطچ -
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 لاتسب ردبارت للامسهرم مس ۰ زا دوپ

 و ۳۹ ج در ن ی

 لا ارم
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 مومزف هسم رو ٩ رب ریصیب زفسزف ۷۷ یاس ات _ریهضف زنااصع رب وفق+ ,  مچ رو تم ز میس از یا رب ۰



۸۸0 0 ۹۷: 
 ی نا ۱ س ولتسواتناهیا
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